
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 17 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/19/669888 - 670654 

Onderwerp Actieprogramma woon- en transformatievisie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met het actieprogramma woon- en transformatievisie 
2020-2021 met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
wethouder Van Doesburg. 
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief nr. Z/19/669888 D-672626  
3. het budget advieskosten volkshuisvesting met 5.000 euro te verhogen.  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434444 - 671782 

Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve organisatie en interne 
controle 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve organisatie en interne controle eind november 2019. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670597 - 671944 

Onderwerp Subsidieverordening groene daken en subsidieverordening 
stimuleringslening duurzaamheid voor verenigingen, stichtingen en 
scholen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de bijgevoegde verordening groene daken en deze 
ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
2. in te stemmen met de bijgevoegde verordening stimuleringslening 
duurzaamheid voor verenigingen, stichtingen en scholen en deze 
verordening ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. in te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties van 
de verordening groene daken door middel van een begrotingswijziging; 
4. de verstrekking van leningen als bedoeld onder beslispunt 2 aan te 
wijzen als dienst van algemeen belang in de zin van artikel 25h, 5e lid 
van de Mededingingswet. 
  



 
 

Zaak - doc nr Z/19/670814 - 672441 

Onderwerp Opdracht verlenen aanleg krachtstroom Varkenmarkt t.b.v. evenementen 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In het kader van duurzaamheid in stemmen met de aanleg van 
een krachtstroomaansluiting op de Varkenmarkt ten behoeve van 
evenementen; 

2. De kosten, ad. € 24.500 te dekken binnen de eenmalig 
beschikbare ruimte binnen taakveld 53 Cultuurpresentatie, 
productie en participatie; 

3. De structurele exploitatielasten van maximaal € 6.000 per jaar te 
dekken binnen de beschikbare ruimte op de energiebudgetten 
binnen taakveld 53 Cultuurpresentatie, productie en participatie; 
en 

4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak - doc nr Z.090917 - 672574 

Onderwerp Definitieve besluitvorming aanvraag huisvestingsprogramma en -
overzicht 2020 het Gilde. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit  1) Een besluit te nemen over de door het schoolbestuur CVO-AV 
ingediende aanvraag huisvestingsprogramma 2020, waarbij de definitieve 
besluitvorming over de ingediende aanvraag voor 
      vervangende nieuwbouw voor het Gilde wordt aangehouden op grond 
van de hardheidsclausule genoemd in artikel 31 van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
      Gorinchem 2016. 
2) In te stemmen om de definitieve besluitvorming van deze aanvraag te 
koppelen aan de uitkomsten van het in 2020 nog op te stellen Integraal 
HuisvestingsPlan, IHP Voortgezet Onderwijs. 
3) In te stemmen met bijgaande brief aan het schoolbestuur CVO-AV. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671006 - 672967 

Onderwerp Tijdelijke openstelling De Nieuwe Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. De foyers van De Nieuwe Doelen tijdelijk open te stellen voor het 
carnavalsfeest van woensdag 19 februari tot en met 25 februari 
2020 onder voorwaarde van het betalen van huur. 

2. De Nieuwe Doelen tijdelijk open te stellen voor diverse sociaal 
culturele activiteiten voor de periode van 1 april tot en met 5 juli 
2020. 

3. De Nieuwe Doelen tijdelijk ter beschikking te stellen als 
commandocentrum voor de veiligheidsdiensten tijdens het 
zomerfeest 25 augustus tot en met 30 augustus 2020. 

4. Stichting Gorcumse Sportaccommodaties aan te wijzen als 



faciliterende partij voor de tijdelijke openstelling zoals genoemd bij 
beslispunten bij 1 en 2. 

5. De kosten voor de tijdelijke openstelling te dekken uit de 
incidenteel beschikbare ruimte op het programma Sport, cultuur 
en recreatie in 2020. 

6. De financiële gevolgen van dit besluit in 2020 te verwerken in een 
(administratieve) begrotingswijziging. 

7. De intentie uit te spreken om tot aanvang van renovatie van 
theater of herontwikkeling Haarstraat 64 ook in 2021 en zo 
nodig de daarop volgende jaren De Nieuwe Doelen voor een 
beperkte periode open te stellen voor de onder beslispunt 1, 2 en 
3 benoemde partijen, op voorwaarde van redelijke kosten en mits 
de veiligheid het toelaat. 

8. De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief 
Z/19/671006 D-674236 met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder van Zanten.    

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671258 - 673534 

Onderwerp Uitkomst onderzoek reizigerservaringen Riveer 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van een mystery guest onderzoek 2019 naar 
reizigerservaringen bij Riveer. 
2. Kennis te nemen van de aanbevelingen uit het onderzoek en de wijze 
waarop Riveer dat wil uitvoeren. 
3. Akkoord te geven op bijgevoegd persbericht om de uitkomsten van het 
onderzoek bekend te gaan maken. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670870 - 673570 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen fractie Van Maaren 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit De schriftelijke vragen van mw. Van Maaren van de fractie Van Maaren, 
inzake Veiligheid op straat en tijdens evenementen, d.d. 21 november 
2019 te beantwoorden conform de bijgevoegde reactie met inachtneming 
van de wijzigingen.  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671387 - 673865 

Onderwerp Uitvoeringsplan gladheidbestrijding winterperiode 2019/2020 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met uitvoeringsplan gladheidsbestrijding winterperiode 
2019/2020  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438533 - 673924 



Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning 9 woningen 
Kortendijk 71-75 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van mevrouw A.C.M. van der Ploeg:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 5 september 2019 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436520 - 674074 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften inzake weigering omgevingsvergunning 
kap esdoorn Altenawal 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften van:  

1. Mevrouw E. Kruithof-Letterie, de heer M.J.G.M. van den Nobelen 
en Stipt Advocaten namens de heer G. Mouthaan niet-
ontvankelijk te verklaren; 

2. De heer G. Mouthaan namens de Vereniging van Eigenaren van 
het 7e Bastion kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren; 

3. De heer P.J.F. Schoenmakers, de heer en mevrouw J. Driessen 
en de heer G.J. de Groot ontvankelijk te verklaren; 

4. De heer P.J.F. Schoenmakers, de heer en mevrouw J. Driessen 
en de heer G.J. de Groot ongegrond te verklaren en het besluit 
van 15 augustus 2019 in stand te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434686 - 674211 

Onderwerp Verkoop aandelen Eneco 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het voorgenomen definitieve besluit om alle 
aandelen van de gemeente Gorinchem in Eneco Groep N.V. te verkopen 
aan Diamond Chubu Europe B.V., de kopende entiteit van Mitsubishi 
Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc..,  
2. In te stemmen met het voorhangbesluit, waarna de raad in de 
raadsvergadering van 23 januari 2020 de mogelijkheid krijgt om 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken; 
3. In te stemmen met de verzending van het toelichtingsdocument en 
de brief van de Aandeelhouderscommissie Eneco als bijlage bij 
het voorhangbesluit; 
4. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot het offer protocol, de 
koopovereenkomst, de Aanvullende Aandeelhoudersovereenkomst en 
de leeswijzer als bijlagen bij het voorhangbesluit. Op grond van het 
bepaalde in artikel 55, eerste lid Gemeentewet in samenhang met 
artikel 10, eerste lid, sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van 
bestuur en de gemeenteraad te verzoeken deze geheimhouding in zijn 
eerstvolgende vergadering te bekrachtigen(overeenkomstig artikel 25, 
derde 3 Gemeentewet. 



5. Op 28 januari 2020 een definitief besluit te nemen over de verkoop 
van de aandelen, na kennis te hebben genomen van de wensen en 
bedenkingen vanuit de gemeenteraad.  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671579 - 674337 

Onderwerp Beslissing op bezwaar geslotenverklaring Stationsplein 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het bijgevoegde advies van de commissie 
voor de bezwaarschriften; 

2. Het advies van de commissie over te nemen en de bezwaren 
ontvankelijk en gegrond te verklaren; 

3. Het verkeersbesluit Geslotenverklaring Stationsplein zo spoedig 
mogelijk in te trekken; 

4. Voorbereidingen te treffen om te komen tot een herinrichting van 
het Stationsplein; 

5. Bezwaarden te informeren overeenkomstig uw beslissing, 
inclusief aanvrager Qbuzz. 

 
 

Zaak - doc nr Z.111423 - 674413 

Onderwerp Besluit aanwijzing toezichthouders Havenbeveiligingswet 2019-2020 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit Als personen (zoals genoemd in artikel 1) belast met het toezicht op de 
naleving van de bepalingen van de Havenbeveiligingswet, waarvoor de 
burgemeester is aangewezen als bevoegd gezag, aan te wijzen op grond 
van artikel 17, tweede lid, van de Havenbeveiligingswet:  

 De buitengewone opsporingsambtenaren bedoeld in het Besluit 
buitengewoon opsporingsambtenaar divisie Rotterdam Port 
Authority van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. 2003; 

 De inspecteurs incidentenbestrijding en beveiliging van de Divisie 
Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam N.V 

 De algemene en buitengewone opsporingsambtenaren van de 
Zeehavenpolitie en specifiek voor dat toezicht opgeleide 
opsporingsambtenaren van Politie Rotterdam-Rijnmond;-wanneer 
een melding is binnengekomen over het niet naleven van de 
Havenbeveiligingswet.  

o wanneer een melding is binnengekomen over het niet 
naleven van de Havenbeveiligingswet; 

o wanneer tijdens een reguliere politiesurveillance blijkt dat 
de Havenbeveiligingswet niet wordt nageleefd; 

o wanneer de Havenveiligheidsfunctionaris (Port Security 
Officer) de politie verzoekt mee te gaan bij een inspectie. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437868 - 674437 

Onderwerp AB vergadering van de GR Avres 



Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1.Vooralsnog niet in te stemmen met agendapunt (4.1) en (4.3), zijnde 
respectievelijk de voorgestelde financiële verordening en het 
normenkader financiële rechtmatigheid. 
2. Wel instemmen met agendapunten (4.2) controle protocol, de 
deelname aan de werkgeversvereniging (4.4) en (4.5) het veegbesluit. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670825 - 674534 

Onderwerp Openbare besluitenlijst 10-12-2019 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen openbare besluitenlijst 10-12-2019 met inachtneming van 
de wijzigingen. 

 
 

Zaak - doc nr Z.098240 - 674710 

Onderwerp Ambitiebepaling Omgevingswet 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord gaan om de omgevingsvisie en omgevingsplan ook onderdeel 
te laten zijn van de ambitiebepaling 2020-2021 
2. Akkoord gaan met de ambitiebepaling 2020-2021 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671742 - 674764 

Onderwerp Uitvoering investeringen in de veerdienst 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Instemmen met verzenden Raadsinformatiebrief betreffende de uitvoering 
investeringen in de veerdienst.  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671740 - 674777 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Start werkzaamheden Groote Haar 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Raadsinformatiebrief start voorbereidende werkzaamheden Groote Haar 
toezenden aan raad 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670949 - 675001 

Onderwerp Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. De Raad voor te stellen de Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040 vast te 
stellen met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van 
der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420946 - 675052 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Internationale Betrekkingen 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief Internationale Betrekkingen met inachtneming van 
de wijzigingen. 

 
 

Zaak - doc nr Z.112576 - 675650 

Onderwerp Nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023;  
2. In te stemmen met de Vastgoedlijst 2020; 
3. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:  
a: de nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023 vast te stellen; 
b: De Visie op Vastgoed 2013 - 2018, nota Vastgoedbeleid 2014, notitie 
Bijzonder vastgoed en het aanvullend beleidskader bij aankoop vastgoed 
in te trekken. 


