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Vergaderdatum 10 december 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/19/438330 - 667199 

Onderwerp Elena EU subsidie warmtenet Gildenwijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. concept-intentieverklaring om te komen tot een aanvraag bij de EU, in 
het kader van de Elena-regeling, t.b.v. ondersteuning 
investeringsbeslissing warmtenet Gildenwijk. 
2. wethouder Kraaijeveld te machtigen de intentieverklaring namens het 
college te ondertekenen. 
  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436311 - 667408 

Onderwerp betaling factuur huur pand Edisonweg in verband met verhuizing 
voedselbank 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Een financiële bijdrage te verstrekken aan Avres, ter hoogte van de 
huurpenningen die Avres volgens het huurcontract aan de Voedselbank 
in rekening zou brengen, inclusief gas en elektra voor de periode maart - 
september 2019. 
2. Deze bijdrage ten laste te brengen van de budgetten programma 
Sociaal Domein (minimabeleid). 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/433811 - 668883 

Onderwerp Riviercruise in Gorinchem 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit  
 1. kennis te nemen van de kansen die riviercruisevaart biedt; 
2. een principebesluit te nemen om een regierol te pakken bij de 
ontwikkeling van het riviercruiseproduct voor Gorinchem en de regio; 
3. de ambtelijke organisatie opdracht te geven om de vervolgstappen, 
kosten en werkwijze in kaart te brengen. 
 
 
  



 
 

Zaak - doc nr Z/19/670033 - 671769 

Onderwerp Prestatieafspraken 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de prestatieafspraken 2020 tussen Poort6, 
huurdersvereniging HP6 en gemeente 
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief Z/19/670033 D-672037 over 
de prestatieafspraken 2020 
3. wethouder Ro van Doesburg te mandateren namens het college de 
prestatieafspraken 2020 te tekenen 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670831 - 672469 

Onderwerp Regionale woonmonitor 2018 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. kennis te nemen van de regionale monitor 2018 en de bijbehorende 
brief aan GS 
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief met kenmerk Z/19/670831 
D-672483  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436612 - 672633 

Onderwerp Beslissing op bezwaar weigeren aanvraag omgevingsvergunning 
Langendijk 59 te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de Maatschap De Gorcumse Vrienden:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 
2. Brief conform met inachtneming van de wijzigingen met mandaat 

van Wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670663 - 672648 

Onderwerp vaststelling aangepaste Nadere regels beschermd wonen en opvang 
gemeente Gorinchem en verlenging Samenwerkingsovereenkomst 
beschermd wonen en opvang met centrumgemeente Dordrecht 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. de gewijzigde Nadere regels beschermd wonen en opvang 
gemeente Gorinchem vast te stellen; 

2. de samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en opvang 
met centrumgemeente Dordrecht te verlengen tot 1 januari 2021 
en wethouder Kraaijeveld te machtigen deze te ondertekenen 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/670935 - 672722 

Onderwerp Aanwijzing collectieve festiviteiten voor het kalenderjaar 2020 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met de aanwijzing collectieve festiviteiten voor het 
kalenderjaar 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670661 - 672824 

Onderwerp Wet Verplichte GGZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de oplegnotitie van de Regionaal 
portefeuillehouder implementatie Wvggz, burgemeester van 
Sliedrecht drs. A.P.J. van Hemmen; 

2. Het ontvangen van meldingen, het uitvoeren van verkennend 
onderzoek, het aanvragen verzoekschrift voor zorgmachtiging en 
de communicatie met de melder op grond van artikel 5:1 Wvggz 
te beleggen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland 
Zuid, onderdeel Meldpunt Zorg en Overlast, in de periode 1 
januari 2020 tot en met 31 december 2023; 

3. De uitvoerend medewerkers van het verkennend onderzoek 
Wvggz, het Meldpunt Zorg en Overlast te autoriseren voor 
Khonraad, ten behoeve van invoering van het onderzoeksverslag 
en het doorzetten van de aanvraag naar de Officier van Justitie; 

4. Het horen van een betrokkene in relatie tot een besluit voor een 
crisismaatregel, op grond van artikel 7:1, lid 3 sub b Wvggz te 
beleggen bij de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid, 
onderdeel Crisisdienst 0-100 in de periode 1 januari 2020 tot en 
met 31 december 2020;   

5. De uitvoerende hoormedewerkers van de Crisisdienst 0-100  te 
autoriseren voor Khonraad, ten behoeve van invoering van het 
hoorverslag; 

6. De coördinatie en uitvoering van het wettelijke regio-overleg 
Wvggz in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020 te beleggen bij de manager van het Zorg- en Veiligheidshuis 
Zuid-Holland Zuid, onder voorbehoud van akkoord door de 
Stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid; 

7. De verdeelsleutel van de uitvoeringskosten Wvggz voor de Dienst 
Gezondheid en Jeugd in 2020 vast te stellen op basis van 
inwonersaantal en per 2021 jaarlijks bij te stellen op basis van 
feitelijke kosten; 

8. De voorlopig geraamde kostenaandeel Gorinchem voor de 
implementatie Wvggz ingaande 2020 van € 52.143,46 te dekken 
uit de Rijksbijdrage € 45.450,--; 

9. Het geraamde tekort voor 2020 (deels incidenteel) van € 6.693,-- 
te dekken uit Programma Sociaal Domein en de financiële 
gevolgen van dit besluit te verwerken d.m.v. een administratieve 
wijziging; 

10. De Wvggz gegevensdelingskaders (geheimhoudingsplicht) en 
eisen voor informatieveiligheid, vast te leggen in een 
dienstverleningsovereenkomst met de Dienst Gezondheid en 
jeugd Zuid-Holland Zuid; 



11. Genoemde wethouders middels bijgevoegd mandaatbesluit te 
mandateren voor het nemen van een besluit tot een 
crisismaatregel; 

12. Genoemde wethouders te autoriseren voor Khonraad ten 
behoeve van een besluit tot een crisismaatregel; 

13. Akkoord te gaan met bijgevoegd concept raadsinformatiebrief. 
14. De komende periode gebruiken om te monitoren of de inkomsten 

en uitgaven in evenwicht zijn.  

 
 

Zaak - doc nr Z.107637 - 673021 

Onderwerp Annotatie bestuursvergadering Waardlanden dd 12 december 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. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/439124 - 673335 

Onderwerp Regeling Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke Stand 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Onder voorbehoud van het bereiken van overeenstemming in de 
commissie voor het Georganiseerd Overleg d.d. 16-12-2019 vaststellen 
van de Rechtspositieregeling Buitengewone Ambtenaren Burgerlijke 
Stand per 01-01-2020. 
   
  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/439124 - 673467 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit Archivaris gemeente Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Vaststellen Aanwijzingsbesluit Archivaris gemeente Gorinchem 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/439124 - 673471 

Onderwerp Mandaat, machtiging en volmacht in het kader van de Wnra 01-01-2020 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Vaststellen van wijzigingen in de mandaatlijst met betrekking tot 
personele aangelegenheden 
  
  



 
 

Zaak - doc nr Z/19/438315 - 673498 

Onderwerp AB VRZHZ 11 december 2019 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit  
1. kennis te nemen van de AB-stukken VRZHZ, d.d. 11 december 2019 
2. kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten 
van de AB-vergadering VRZHZ, d.d. 11 december 2019 

 
 

Zaak - doc nr Z.107638 - 673589 

Onderwerp Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur DG&J d.d. 12 
december 2019 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het (ambtelijk) advies van het kernteam ZHZ. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670394 - 674396 

Onderwerp Raadsinformatiebrief verduurzaming bedrijventerreinen Avelingen en 
persbericht 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het verzenden van de raadsinformatiebrief 
verduurzaming bedrijventerreinen Avelingen; 
2. In te stemmen met het begeleidende persbericht. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 


