
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 8 oktober 2019 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/19/433466 - 664355 

Onderwerp Advies Uitbreiding honden uitren plek 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. Besluit nemen om de huidige hondenuitrenplek Gorinchem-Oost niet 
uit te breiden. 
2. Akkoord gaan met voorgestelde raadsinformatiebrief. (bijlage 1) 
3. Akkoord gaan met conceptbrief aan aanvrager. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437680 - 665942 

Onderwerp omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een constructie voor 
sfeerverlichting in de binnenstad 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. Afwijken van het advies van de welstandscommissie en de 
erfgoedcommissie.  
2. Omgevingsvergunning onder voorwaarden verlenen voor de 
constructie ten behoeve van de sfeerverlichting in de binnenstad. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436257 - 666233 

Onderwerp raadsvoorstel kaderstelling herontwikkeling Arkelsedijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. kennis te nemen dat de I&O raadsessie van 19 september 2019 
positief is verlopen; 
2. de gewijzigde kaderstellende notitie vast te stellen; t.o.v. de vorige 
versie is nu hoofdstuk 5 aan de notitie toegevoegd waarin een 
samenvatting van de kaders staat verwoord; tevens heeft een 
aanscherping van de rolverdeling tussen partijen voor de vervolgfase 
plaatsgevonden; 
3. kennis te nemen van de quick scan risico-inventarisatie die voor de 



herontwikkeling van het project is opgesteld; 
4. de raad overeenkomstig bijgaand raadsvoorstel voor te stellen de 
kaders voor de herontwikkeling van de eigendommen van Deli Home aan 
de Arkelsedijk vast te stellen; 
5. het raadsvoorstel met bijlagen ter behandeling in de B&A van 17 
oktober aan te bieden en vervolgens ter vaststelling door de 
gemeenteraad op 31 oktober 2019. 
6. bovenstaande beslispunten zijn conform met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Van Zanten. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438132 - 666839 

Onderwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten 1. een eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen te blijven 
vragen; 

2. geen minimabeleid te voeren via de eigen bijdrage; 
3. geen lager abonnementstarief voor alle cliënten van de Wmo dan 

het landelijk geldende tarief van €19,00 per maand; 
4. de bestaande uitzonderingscategorieën te blijven hanteren voor 

maatwerkvoorzieningen; 
5. Geen eigen bijdrage opleggen bij woningaanpassingen t.b.v. 

minderjarigen; 
6. Geen algemene voorzieningen aan te wijzen die onder het 

abonnementstarief vallen; 
7. Het collectief vraagafhankelijk vervoer uit te zonderen van het 

abonnementstarief. 
8. De keuzes die hieruit voortvloeien te verwerken in de nieuwe 

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Gorinchem 2020; 

9. Enkele technische aanpassingen/correcties aan te brengen; 
10. In te stemmen met bijgaande concept Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem en het 
voorlopig concept voor advies voor te leggen aan de 
Gorinchemse adviesorganen. 

11. In het definitieve voorstel een verwijzing naar de relevante 
tekst van het coalitieakkoord op te nemen.  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.094749 - 666990 

Onderwerp Zienswijze wijziging begroting 2019, begroting 2020 van de GR DGenJ 
ZHZ en traject financiële solidariteit Jeugdhulp ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten 1. in te stemmen met de zienswijze op de voorgestelde wijziging van 
de begroting 2019 en de begroting 2020 van de GR DGenJ ZHZ, 
de Serviceorganisatie jeugd ZHZ  

2. de gemeenteraad te informeren door toezending van  
1. de brief van het Algemeen Bestuur van de 



Gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid en 
Jeugd ZHZ (GR DGenJ ZHZ) d.d. 23 september 2019, 
waarin ondermeer het traject voor besluitvorming over 
financiële solidariteit wordt geschetst. 

2. de eerste bestuursrapportage 2019 Serviceorganisatie 
Jeugd ZHZ 

3.  de raad voor te stellen de zienswijze vast te stellen en te zenden 
aan het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438320 - 667202 

Onderwerp Annotatie aandeelhoudersvergadering MLL Beheer BV 10-10-2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten Kennis nemen en instemmen met de bijgevoegde annotatie. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438315 - 667213 

Onderwerp vergadering AB VRZHZ 10 oktober 2019 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Beslispunten Het college wordt voorgesteld: 
1. kennis te nemen van de AB-stukken VRZHZ, d.d. 10 oktober 2019 
2.kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten van 
de AB-vergadering VRZHZ, d.d. 10 oktober 2019 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112326 - 667404 

Onderwerp Presentatie I&O Lingsesdijk 45 en 45a 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten Kennis nemen van en instemmen met de bijgevoegde presentatie. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420378 - 667460 

Onderwerp Raadsinformatiebrief programma I&O 17 oktober 2019 en voortgang 
onderzoek tijdelijke openstelling De Nieuwe Doelen in 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 



Beslispunten In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat van wethouder Van Zanten. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




