
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 29 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.094690 - 666019 

Onderwerp Verzoek tegemoetkoming planschade met betrekking tot het object 
Kalkhaven 50 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Met het definitieve adviesrapport van de Stichting Adviesbureau 
Onroerende Zaken (SAOZ) van april 2019 met nummer 3834800 in te 
stemmen en de aanvraag om tegemoetkoming in planschade van de 
heer J.B.A.M. Bonnemaijers, Kalkhaven 50 te Gorinchem af te wijzen; 
2. De heer J.B.A.M. Bonnemaijers per brief te informeren over de 
besluitvorming, e.e.a. conform het bijgevoegde concept besluit 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438317 - 667208 

Onderwerp Benoemen van twee nieuwe leden voor de raad van toezicht bij de 
stichting OVO. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de benoeming van mevrouw M.J. van de 
Merbel en de heer A.P. Faro als lid van de Raad van Toezicht bij 
de stichting OVO per 1 oktober 2019 via bijgaand raadsvoorstel, 

2. Na definitieve besluitvorming in de gemeenteraad de stichting 
OVO over deze besluitvorming schriftelijk informeren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438343 - 667239 

Onderwerp Raadsinformatiebrief emancipatie- en diversiteitsbeleid 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud en het verzenden van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief en de factsheet. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/438506 - 667762 

Onderwerp Mutaties bestemmingsreserves 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit De raad een voorstel te doen overeenkomstig bijgaand concept.  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438577 - 667811 

Onderwerp een pilot: talentontwikkelingsplek voor jongeren 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de start van de pilot "talentontwikkelingsplek 
voor jongeren"; 

2. In te stemmen met de locatie, Botersteeg 10-12, van de 
talentontwikkelingsplek voor jongeren; 

3. De kosten te dekken binnen de middelen voor Cultuureducatie 
2019; 

4. In te stemmen met het versturen van bijgaande 
raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438634 - 667921 

Onderwerp Verzoek zienswijze deelname in werkgeversvereniging VNG 
gemeenschappelijke regelingen. 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met voornemen van de GR Avres inzake 
deelneming in de werkgeversvereniging. 

2. Het concept raadsvoorstel en besluit ter besluitvorming voor te 
leggen aan de raad op 31 oktober aanstaande. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438629 - 667934 

Onderwerp Aanbestedingsprocedure Molenhopper 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De GR regio AV te mandateren om uitvoering te geven aan het 
aanbestedingstraject Molenhopper 
2. Hiertoe bijgaand volmacht en mandaatbesluit te ondertekenen 



Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434437 - 667947 

Onderwerp Beslissing op bezwaar Yanar weigering ontheffing parkeren op trottoir 
aan de Valkeniersweg 155 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer A.B. Yanar:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 29 mei 2019 in stand 

te laten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438650 - 668023 

Onderwerp De Algemene Plaatselijke Verordening voor vaststelling aan de raad 
aanbieden 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Bijgaand concept voor de Algemene Plaatselijke Verordening 
gemeente Gorinchem 2019 aan de raad voorleggen ter vaststelling met 
bijgevoegd (concept) raadsvoorstel. 
2. De eerste wijziging van de Legesverordening gemeente Gorinchem 
2020 vast te stellen waarbij, voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag op grond van artikel 2:9 (Straatartiesten) van de Algemene 
Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem 2019, een bedrag van € 
35,90 aan leges in rekening gebracht wordt. 
  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438606 - 668122 

Onderwerp Reactie schriftelijke vragen over stad van tolerantie 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit De schriftelijke vragen van de fractie D66 Gorinchem van 8 oktober 2019 
inzake 'stad van tolerantie' te beantwoorden conform bijgevoegde reactie 
met inachtneming van de wijzigingen. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437607 - 668328 

Onderwerp Beslissing op bezwaar De Koning Vergouwen Advocaten 
omgevingsvergunning Touwbaan 11 te Gorinchem 



Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van De Koning Vergouwen Advocaten namens de 
besloten vennootschap SportCity Living Well:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.111351 - 668806 

Onderwerp Resultaat op en aanmerkingen na voorhangprocedure Wijziging van de 
GR Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het feit dat er geen op en of aanmerkingen 
zijn binnengekomen bij de griffie op het voorhang besluit 
m.b.t. wijziging GR Avres. 

2. Daaruit te concluderen dat het besluit daarmee definitief kan 
worden vastgesteld en bijbehorend raadsbesluit kan worden 
getekend in de raadsvergadering van 31 oktober 2019. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438906 - 669098 

Onderwerp Brief Nationale Ombudsman over problemen rondom Wmo Hulpmiddelen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit De raad te informeren over de situatie in Gorinchem conform bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.111906 - 669170 

Onderwerp Gunning Europese aanbesteding Systeem voor Vergunningverlening, 
Toezicht en Handhaving (VTH) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met: 
1. Het kennis nemen van het voornemen van het gunnen aan Genetics 
B.V. voor de inkoop van het systeem voor Vergunningverlening, Toezicht 
en Handhaving  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435917 - 669226 



Onderwerp Kaderstelling voor het uitwerken van de uitbreidingsplannen voor het 
bedrijventerrein Zuiderlingedijk en het onderzoeken van de ruimtelijke 
uitvoerbaarheid van de plannen. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de visie Zuiderlingedijk die is opgesteld 
door Dekker Groep, de eigenaar van het bedrijventerrein 
Zuiderlingedijk; 

2. Deze visie te omarmen voor de ontwikkelingen die beoogd zijn op 
het bedrijventerrein.   

3. De kaders die staan genoemd onder het kopje ‘argumenten’ 
onder 3.1 vast te stellen voor het verder uitwerken van de 
plannen voor het bedrijventerrein Zuiderlingedijk en het 
onderzoeken van de ruimtelijke uitvoerbaarheid van de plannen, 
met inachtneming van de wijzigingen in afstemming en met 
mandaat van wethouders Van Zanten en Van der Geest.  

4. Geen medewerking te verlenen aan het beoogde zonnepark in de 
plas ten noorden van het bedrijventerrein Zuiderlingedijk. 

5. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel nummer 668043. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




