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Zaak - doc nr Z.093546 - 656544 

Onderwerp Advies van de erfgoedcommissie m.b.t. de potentiële gemeentelijke 
monumenten en beeldbepalende panden. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Inleiding Genomen Besluit 
1.Alleen in te stemmen met onderdeel van het advies van de 
erfgoedcommissie (EGC), gericht op het aanwijzen van gemeentelijke 
monumenten en beeldbepalende panden waarover de EGC een positief 
advies heeft afgegeven en waarvoor geen extra werkzaamheden en/of 
onderzoek hoeft te worden verricht. In de uitvoering ook het onderzoek 
naar de schoollocatie aan de Lange Slagenstraat/Van 
Neercasselstraat/Nicolaas Pieckstraat meenemen. 
2.In te stemmen om de besluitvorming over de overige onderdelen van 
het advies van de EGC aan te houden en te starten met een onderzoek 
naar de effecten van deze onderdelen op de organisatie en de 
positionering van het beleidsveld erfgoed, met inachtneming van het 
onderzoeken en uitsluiten van de risico's t.a.v. de juridische 
houdbaarheid van de zakelijk gerechtigden.  
3.De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief, nummer Z.093546 D-
662933, te informeren over deze besluitvorming 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435682 - 662025 

Onderwerp 1e Evaluatie Parkeerverordening 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennisnemen van bijgevoegd evaluatierapport van de 
Parkeerverordening 2019 



2. Instemmen met onderstaande voorstellen, met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat van wethouder Van der Geest.  

1. Bewoners in Benedenstad-zuid en Kortendijk bij 
verlenging van hun vergunning de keuze te geven of ze 
een vergunning voor beneden- en/of bovenstad willen 
hebben; 

2. Behouden betaald parkeren op zondag in bovenstad; 
3. Verlagen van het tarief voor de bezoekerskaarten van 

€6,30 naar €2,50 per strip; 
4. Parkeerplaatsen Zusterhuis beschikbaar stellen voor 

parkeerders met een bewonersvergunningen; 
5. Parkeerplaatsen Haarstraat, Nieuwe Walsteeg, 

Katerstraat beschikbaar stellen voor parkeerders met een 
bewonersvergunningen; 

6. Parkeertarief voor Zusterhuis gelijktrekken aan 
Groenmarkt en Achter de Kerk; 

7. Huidige parkeertijden voor ondernemers behouden en 
ondernemers informeren over de mogelijkheden om op de 
parkeerterreinen aan de randen van de binnenstad, 
rondom stadhuisplein en in de parkeergarages te 
parkeren; 

8. Inzetten op gerichtere handhaving parkeren; 
3. Instemmen met verzending van bijgevoegd raadsvoorstel inclusief 

bijlage aanpassing tarieven naar de gemeenteraad t.a.v. 
beslispunten 2.3 en 2.6, met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438645 - 667962 

Onderwerp Verlenging opdracht aan het Bureau Pratique voor de uitvoering van het 
contractmanagement en -beheer voor de AV gemeenten. 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In afwijking van het Gorinchems aanbestedingsbeleid opdracht te 
geven aan Bureau Pratique voor het voeren van het 
Contractmanagement en beheer en de doorontwikkeling van de 
kwaliteitscirkel op gebied van Wmo maatwerkvoorzieningen 
Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning  en dit te doen 
mede namens de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden. 
Opdrachtverlening vindt plaats op basis van de opdracht die in 
2019 door het RMA bureau is gegeven zowel qua uren als qua 
tarief 

2. In de eerste helft van 2020, samen met onze omliggende 
gemeenten te bekijken hoe we tot een structurele oplossing 
komen om vanaf 1 januari 2021 een goede structurele oplossing 
te hebben.  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438220 - 668913 

Onderwerp Septembercirculaire gemeentefonds 2019 



Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De lagere gemeentefondsuitkering in 2019 in mindering te brengen op 
het begrotingssaldo 2019 en alle financiële effecten van de 
septembercirculaire voor het jaar 2019 te verwerken in een 
begrotingswijziging in 2019; 
2. In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties van 
de geoormerkte middelen voor 2020 e.v. via een begrotingswijziging op 
de begroting 2020. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669615 - 669799 

Onderwerp Plan van Aanpak ontwikkelen Parkeerbeleid Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Instemmen met bijgevoegd advies van Empaction 
2. Instemmen met verzending advies richting raad in het kader van 

behandeling in I&O-sessie d.d. 14 november 2019 
3. Bovenstaande met inachtneming van de wijzigingen met mandaat 

van wethouder Van der Geest. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438132 - 669866 

Onderwerp Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem 2020 
(definitief voorstel) 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit  

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




