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Vergaderdatum 17 september 2019 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der Geest;R. van 
Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z.083561 - 629923 

Onderwerp Aanvulling principe verzoek Waaldijk 20 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het plaatsen 
van vijf recreatiewoningen op het perceel Waaldijk 20; 

2. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het plaatsen 
5 Tiny Houses op het perceel Waaldijk 20 voor de duur van 10 
jaar.  

3. Te onderzoeken of de tijdelijke termijn van 10 jaar kan worden 
verlengd in het kader van Crisis en herstelwet.  

4. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van de beoogde 
westelijke uitbreiding van de biologische boomgaard.  

5. De initiatiefnemer randvoorwaarden mee te geven ten aanzien 
van de beoogde ontwikkeling.  

6. Met de initiatiefnemer afspraken te maken over het gebruik van 
de recreatiewoningen en de Tiny Houses.  

7. De initiatiefnemer verzoeken de plannen nader uit te werken en te 
onderzoeken naar de (ruimtelijke) uitvoerbaarheid van de 
plannen. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434444 - 659691 

Onderwerp Raadsvoorstel Afstemming Controleplan 2019 Publieke Sector 
Accountants 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten Kennis te nemen van het bijgevoegde raadsvoorstel Afstemming 
controleplan 2019 Publieke Sector Accountants. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.098919 - 663891 

Onderwerp Besluitvorming inzake planschadeverzoeken gericht op de 
gebiedsontwikkeling 'Groote Haar' 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van het feit dat de adviesrapporten van de 
Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ), 
regstratienummer 3835320, op een zorgvuldige wijze tot stand 
zijn gekomen. 

2. In te stemmen om de planschadeaanvragen ingediend 
namens de heer G.J. Sterk, Haarweg 4 (€ 9.950), mevrouw C.M. 
Baelde-Van Holten Haarweg 19 (€ 8.600), en de heer en 
mevrouw Van Holten-De Groot, Hoogbloklandseweg 5 (€ 
7.400) op grond van de adviesrapportages van SAOZ toe te 
wijzen. Bij uitbetaling worden de genoemde 
bedragen vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum 
van ontvangst van de aanvraag tot de dag van uitbetaling. 

3. In te stemmen om de aanvragen van mevrouw A.J. Baelde-Slob, 
Haarweg 10, de heer en mevrouw Van Bennekom, Haarweg 21, 
en de heer W.C. van Andel, Haarweg 39, op grond van de 
adviesrapportages van SAOZ af te wijzen. 

4. In te stemmen met het per brief informeren van de gemachtigde 
van de aanvragers over de besluitvorming, e.e.a. conform het 
bijgevoegde concept besluit. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435785 - 664101 

Onderwerp huisvesting bloedbank Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen 
inzake de huisvesting bloedbank zoals in de bijlage bijgevoegd met 
inachtneming van de wijzingen met mandaat van wethouder Van der 
Geest. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436903 - 664752 

Onderwerp Congres Maand van Respect 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten We stellen u voor: 
1.  In te stemmen met het congres 'VerdraagSamen' tijdens de Maand 
van Respect op maandag 25 november 2019; 
2. Hiervoor een bedrag van maximaal € 45.000,- beschikbaar te stellen; 
3. De kosten te dekken binnen de huidige begroting 2019. 

Definitief besluit Aangehouden 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436449 - 665261 

Onderwerp Turap 2019 



Afdeling Team Financiën 

Beslispunten 1. In te stemmen met de turap 2019 met inachtneming van de wijzigingen 
met mandaat van wethouder Van der Geest en wethouder Kraaijeveld.  
2. De portefeuillehouder financiën en zijn plaatsvervanger te mandateren 
om eventuele laatste aanpassingen aan te brengen, alvorens de 
aanbieding aan de gemeenteraad plaatsvindt; 
3. De raad voorstellen 
a. de turap vast te stellen; 
b. het resultaat van €  2,1 mln positief als volgt te bestemmen: 
- € 0,8 mln toe te voegen aan de reserve Sociaal domein; 
- € 1,3 mln toe te voegen aan het begrotingssaldo; 
c. de financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging. 
  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437376 - 665280 

Onderwerp AVA Stedin 20 september 2019 

Afdeling Team Financiën 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van de agendapunten en de vergaderstukken 
(middels bijgevoegde annotatie) van de bijzondere Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders Stedin Holding N.V. d.d. 20 september 
2019. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




