
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 15 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.111562 - 658819 

Onderwerp Strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid Gorinchem 2019 tot 
2023 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. Vaststellen strategisch gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid 
2019 tot 2023, zie bijlage Informatiebeveiligingsbeleid Gorinchem 
2019 - 2023. 

2. Kennisnemen van de bijlagen A "Baseline Informatiebeveiliging 
Overheid (BIO") en B "10 bestuurlijke principes voor 
informatiebeveiliging". 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420674 - 662016 

Onderwerp Stopzetting pilot doseerlicht rotonde De Kom / Stationsweg 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Instemmen met verzending bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de 
raad. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436322 - 662944 

Onderwerp Collegevoorstel watertaxi Gorinchem 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. U wordt voorgesteld om de opgelopen schade aan de 
watertaxi Gorinchem IX naar de oorspronkelijke staat te laten herstellen; 
2. U wordt voorgesteld om af te wijken van de gemeentelijke 
aanbestedingsregels door opdracht te geven aan Vink Diesel voor de 
herstel werkzaamheden aan de Gorinchem IX. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak - doc nr Z.106551 - 666555 

Onderwerp Bestedingen Jaarprogramma 2019 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de financiële stand van zaken tot en met 
augustus 2019. 
 
2. De overschrijdingen te beperken door binnen het 
jaarprogramma OZHZ € 20.000 over te hevelen van duurzaamheid naar 
toezicht en handhaving. 
 
3. Voor het jaarprogramma OZHZ € 20.000 extra beschikbaar te stellen 
uit de reguliere begroting (uit de voor OZHZ nog beschikbare middelen in 
onze begroting). 
 
4. Richting het jaarprogramma 2020 te bepalen waarop we gaan inzetten 
en het college met tussentijdse rapportages informeren en adviseren. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437912 - 666844 

Onderwerp Uitvoeringsprogramma 2019-2020 bij Integraal Veiligheidsbeleid 2019-
2022. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met: 
1. het voorliggende uitvoeringsplan 2019-2020 met inachtneming van 
enkele wijzigingen. 
2 de raad met de bijgesloten raadsinformatiebrief te informeren 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437872 - 667005 

Onderwerp Begroting 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorliggende Begroting 2020; 
2. In te stemmen met de belastingverordeningen; 
3. In te stemmen met de BIEO 2020; 
4. In te stemmen met de Stresstest; 
5. In te stemmen met het persbericht over de begroting (wordt 

nagezonden); 
6. De wethouder Financiën te mandateren eventuele wijzigingen 

door te voeren, alvorens de stukken worden aangeboden aan de 
gemeenteraad. 

Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om:  

1. De Begroting 2020 vast te stellen; 



2. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023; 
3. In te stemmen met de investeringen voor het begrotingsjaar 2020 

en het beschikbaar stellen van de bijbehorende 
investeringsbudgetten; 

4. De volgende verordeningen vast te stellen: 
a. Legesverordening 2020 
b. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 
c. Verordening kadegelden 2020 
d. Verordening precariobelasting 2020 
e. Verordening marktgelden 2020 
f. Verordening rioolbelasting 2020 
g. Verordening afvalstoffenheffing 2020 
h. Verordening hondenbelasting 2020 
i. Verordening roerende-zaakbelasting 2020 
j. De 1e wijziging verordening parkeerbelasting 2019 

5. De besluitvorming over de Begroting, inclusief de effecten van het 
gemeentefonds, te verwerken in de eerstvolgende 
begrotingswijziging. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437663 - 667154 

Onderwerp Wijziging van de GR verordening op de cliëntenraad, zienswijzeverzoek 
aan de raad. 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het verzoek om een zienswijze van de GR Avres 
op de voorgestelde wijzigingen  van de verordening cliëntenraad. 
2. Te constateren er geen bezwaren zijn om een positieve zienswijze af 
te geven op het verzoek van de GR Avres. 
3. De conceptbrief zienswijze Gorinchem bijgaand vast te stellen en door 
te leiden naar de raad. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438391 - 667355 

Onderwerp Uitvoeringsplan Regionaal Maatschappelijke Agenda 2020 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de uitvoering van de projecten zoals 
opgenomen in het Uitvoeringsplan Regionaal Maatschappelijke 
Agenda 2020 en de benodigde middelen hiervoor op te nemen in 
de Begroting 2020;   

2. de Regio AV te verzoeken om in het vervolg jaarlijks op 1 juli het 
Uitvoeringsprogramma inclusief de financiële consequenties en 
capaciteitsvraag gereed te hebben;  

3. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2020 in het regionaal 
management team een scherpere sturing van de opgaven en 
projecten van de RMA te addresseren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/420893 - 667631 

Onderwerp Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Holla Advocaten 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van Holla Advocaten namens de besloten 
vennootschap MoVe B.V.:  

1. Niet-ontvankelijk te verklaren; 
2. Het besluit van 29 april 2019 met kenmerk D-200757485 in te 

trekken 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437529 - 667689 

Onderwerp Raadsinformatiebrief beëindiging onderhandelingen over AEB 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met de verzending van de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief inzake de onderhandelingen over de toetreding van 
AEB tot HVC 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434318 - 667770 

Onderwerp Zienswijzen Regionaal Risicoprofiel 2019 VRZHZ 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit Kennis te nemen van: 
- het nieuwe Regionaal Risicoprofiel Zuid-Holland Zuid 2020-2024 
(hierna: RRP) 
- de bijgesloten zienswijzenbrief ten aanzien van het RRP en de wensen 
voor het nieuwe beleidsplan Zuid-Holland Zuid 2020-2024 van de raad. 
- de raad middels de bijgesloten raadsinformatiebrief te informeren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/433252 - 667779 

Onderwerp Beslissing op bezwaar Van Ekeren en Van den Eshof wegens 
omgevingsvergunning Revetsteeg 5 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer R.I. van Ekeren en mevrouw I.C. van den 
Eshof, mede namens J. Schefferlie, G.J. Dop, J. van Rooij-Stap, G. 
Drabbe, H. Kruijt, I. Hofs, H. van Bruggen, N.J. van Bruggen-Slob, C.A. 



de Rijken en I.L. de Rijke-Bakker:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Gedeeltelijk gegrond te verklaren voor wat betreft het 

motiveringsgebrek; 
3. Voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 3 mei 

2019 in stand te laten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.110522 - 667808 

Onderwerp Algemene Vergadering van Aandeelhouders ROM-S beheer B.V. 16 
oktober 2019 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgaande annotatie, agenda en 
vergaderstukken voor de AvA ROM-S beheer B.V. op 16 oktober 
2019; 

2. Ten aanzien van de voorgestelde agenda-/beslispunten het 
volgende te besluiten: akkoord te gaan met de herziening 
Grondexploitatie en Begroting 2020.  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.107637 - 667832 

Onderwerp Annotatie bestuursvergadering Waardlanden dd 17 oktober 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. kennis te nemen van de agenda met bijbehorende stukken; 
2. in te stemmen met alle voorstellen, met enkele in het voorstel 
gemaakte kanttekeningen. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438675 - 669607 

Onderwerp Ontheffing Wet natuurbescherming Van Zomerenlaan 1-75 en D.F. 
Pauwstraat 2-52 en 3-53 te Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




