
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 12 november 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/19/437729 - 666060 

Onderwerp Uitvoeringsbesluit vuurwerk 2019 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met:  

1. Het uitvoeringsbesluit vuurwerk 2019 en deze te publiceren in het 
gemeenteblad.  

2. Het inzetten van een vuurwerkdetectiesysteem voor de periode 
van 1 december 2019 tot 15 januari 2020. 

3. Het evalueren van het vuurwerkdetectiesysteem en de resultaten 
te delen met de gemeenteraad.  

4. De raad door middel van de bijgevoegde RIB te informeren.   

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437358 - 667046 

Onderwerp Beheer en ontwikkeling Stationsomgeving cs 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de huidige situatie Stationsomgeving cs. 
2. De mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een beter beheer. 
3. Binnen de huidige formatie een projectleider te benoemen op welke 
wijze dit zal kunnen worden gerealiseerd 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438599 - 668210 

Onderwerp Verkenning strategische positionering Stationsomgeving Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen om de Stationsomgeving aan te merken als 
strategische locatie en daarom voor dit gebied een 
koersdocument op te stellen. 

2. In te stemmen om aan SAB opdracht te verlenen voor het 
opstellen van dit koersdocument. 

3. In te stemmen met de projectmatige aanpak van het traject. 
4. In te stemmen om de gemeenteraad via de raadsinformatiebrief, 



Z/19/438599 D.668379, te informeren over deze besluitvorming. 

 
 

Zaak - doc nr Z.095958 - 670050 

Onderwerp Beslissing op bezwaar Hachmer verkeersbesluit plaatsing bord 
gehandicaptenparkeerplaats aan de Kapelsteeg te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer G. Hachmer:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 12 april 2018 in stand 

te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435490 - 670078 

Onderwerp Beslissing op bezwaar uitschrijving BRP Ongan 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer Ö. Ongan:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 24 juli 2019 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/439103 - 670183 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen en deze door te 
leiden naar de raad. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669690 - 670534 

Onderwerp Vaststelling paraplubestemmingsplan 'Parkeren' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de nota van zienswijzen; 
2. De gemeenteraad voor te stellen het paraplubestemmingsplan 

‘Parkeren’ met IDN  NL.IMRO.BP.2017177-4001 zowel analoog 
als digitaal gewijzigd vast te stellen; 

3. De gemeenteraad voor te stellen voor het 
paraplubestemmingsplan ‘Parkeren’ geen exploitatieplan vast te 
stellen. 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/435917 - 670598 

Onderwerp Presentatie Kaderstelling bedrijventerrein Zuiderlingedijk (I&O 14 
november) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen en in te stemmen met de presentatie, met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z.107638 - 670825 

Onderwerp Agenda 14 november 2019 AB DG&J 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het advies van het kernteam ZHZ en het aanvullend 
ambtelijk advies Gorinchem (geel gearceerd). 




