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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/19/434691 - 659888 

Onderwerp Regionale strategische verkenning sociaal domein 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Beslispunten De brief 659830_01 vast te stellen en te verzenden aan het college van 
b&w van de gemeente Vijfheerenlanden  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435597 - 661716 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit adressen met eigen parkeervoorziening: 
Korenbrugstraat 11, Heerenlaantje 30 en Jacob Roggebroodsteeg 13 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. De volgende adressen aan te wijzen als woningen die voorzien zijn van 
een eigen (contractueel vastgelegde) parkeervoorziening en waarbij deze 
parkeerplaatsen gezien moeten worden als eerste en tweede 
bewonersvergunning bij het behandelen van een aanvraag voor een 
parkeervergunning:  

 Korenbrugstraat 11F t/m 11H 

2. De volgende adressen conform afspraken met de ontwikkelaars aan te 
wijzen als woningen zonder recht op een parkeervergunning  

 Heerenlaantje 32 t/m 50 
 Jacob Roggebroodsteeg 2b, 2c, 2d en 13 
 Korenbrugstraat 11A t/m 11E 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr 45247 - 661827 

Onderwerp Bouwplan Bastion II - advies Erfgoedcommissie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Beslispunten 1. Kennisnemen van het VO Bouwplan d.d. 18 juli 2019 (bijlage 1); 
2. Kennisnemen van het grote aantal aanpassingen, zoals benoemd in 
dit advies, dat door de ontwikkelaar in het bouwplan is doorgevoerd naar 
aanleiding van (eerdere) overleggen met de Erfgoedcommissie; 
3. Kennisnemen van het advies van de Erfgoedcommissie d.d. 5 juni 
2019 (zie het verslag in bijlage 2 onder punt 4.1) en de daaruit te 
destilleren 3 punten met betrekking tot: 
    1. De bouwhoogte en kappen van de bebouwing aan de noordzijde 
van de Bagijnenwalstraat; 
    2. De hoekoplossing ter plaatse van de Lindeboom; 
    3. De kleurkeuze van het metselwerk;  
4. Kennisnemen van de reactie d.d. 18 juli 2019 van EUP design 
(architect van het bouwplan) op het advies van de Erfgoedcommissie 
(bijlage 3); 
5. Kennisnemen van het feit dat tegemoetgekomen wordt aan punt 3 
(kleurkeuze van het metselwerk) uit het advies van de Erfgoedcommissie; 
6. Een afwijkend standpunt innemen ten aanzien van de punten 1 
(bouwhoogte en kappen van de bebouwing aan de noordzijde van de 
Bagijnenwalstraat) en 2 (hoekoplossing Lindeboom) uit het advies van de 
Erfgoedcommissie.   

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436449 - 663081 

Onderwerp Conceptversie Tussentijdse rapportage 2019 

Afdeling Team Financiën 

Beslispunten  Kennis te nemen van de conceptversie van de Tussentijdse 
rapportage (Turap) 2019. 

 Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk 4 september kenbaar te 
maken aan het team Financiën. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436402 - 663242 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de nieuwe Merwedebrug 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording schriftelijke vragen van 
de fractie van het CDA Gorinchem over de nieuwe Merwedebrug 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.102319 - 663677 

Onderwerp Accountantsverslag en controleverklaring jaarrekening 2018 

Afdeling Team Financiën 

Beslispunten  De gemeenteraad informeren met een reactie op de bevindingen 



van het accountantsverslag 2018 en de goedkeurende 
controleverklaring bij de jaarrekening 2018 middels een 
raadsinformatiebrief. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436709 - 663815 

Onderwerp Deelneming van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & 
Jeugd Zuid-Holland Zuid in de werkgeversvereniging voor 
gemeenschappelijke regelingen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten Conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd van 4 juli 2019 
om deel te nemen in de op te richten werkgeversvereniging van de VNG 
2.Geen wensen of bedenkingen ter kennis te brengen van het Algemeen 
Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & 
Jeugd inzake deelname in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.090917 - 663840 

Onderwerp Ontvangen zienswijze CVO-AV het Gilde 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1) In te stemmen met bijgaande brief aan CVO-AV het Gilde Vakcollege 
Techniek, 
2) In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. 
 
  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436832 - 664013 

Onderwerp Procedure aanvraag omgevingsvergunning Merwededijk 6 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten Kennis nemen van en instemmen met de bijgevoegde memo inzake de 
behandeling van de aanvraag omgevingsvergunning Merwededijk 6. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




