
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 21 januari 2020 

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/19/670518 - 671730 

Onderwerp Onderhoudsprogramma Wegen en uitvoeringsprogramma Gemeentelijk 
Rioleringsplan (GRP) voor het jaar 2020 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het voorgestelde onderhoudsprogramma 
Wegen voor het jaar 2020. 

2. Akkoord te gaan met het voorgestelde onderhoudsprogramma 
Riolering voor het jaar 2020. 

3. De kosten te dekken uit respectievelijk het budget 
Wegenbeheersplan 2020, het budget voor de Werkgroep Verkeer 
2020 en het investeringskrediet Riolering, Gemeentelijk 
RioleringsPlan(GRP) 2020, welke allen al zijn vastgesteld in de 
begroting 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/672410 - 676200 

Onderwerp RIB kosten papierverwerking 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Conform het eerder besluit in uw vergadering van 10 december 2019 
de gemeenteraad via een bijgevoegde RIB in kennis te stellen van de 
oplopende kosten van papierverwerking door GR Waardlanden, met 
inachtneming van de wijzigingen en met mandaat van wethouder Van der 
Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434361 - 677318 

Onderwerp Beslissing op bezwaar last onder dwangsom wijziging beschermd 
rijksmonument Molenstraat 21 te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer J. Koolhoven:  

1. ontvankelijk te verklaren; 
2. deels gegrond te verklaren en het besluit te herroepen en te 

herzien door: 



a. de beslissing op bezwaar en het dwangsombesluit te richten 
tot:  J. Koolhoven en N. Cheith; 
b. de last te herzien en deze concreet weer te geven in de 
beslissing op bezwaar; 
c. de begunstigingstermijn te bepalen op 1 september 2020; 

3. voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 28 mei 
2019 in stand te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673292 - 678002 

Onderwerp Overname hybride voetbalveld GJS 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.  In te stemmen met de aankoop van het hybride voetbalveld van de 
voetbalvereniging GJS (incl. veldverlichting) per 1 januari 2020 tegen een 
koopsom van € 137.500,-; 
2.  Hieraan de voorwaarden te verbinden dat:  

      GJS de vergoeding primair inzet om alle t.b.v. dit veld 
aangegane leningen volledig af te lossen 

      en alle notariskosten voor rekening komen van GJS; 

3.  Aan de raad voor te stellen het benodigde investeringskrediet ter 
beschikking te stellen en de kapitaalslasten te dekken uit de verhuur van 
het hybride veld en voor het overige deel binnen de beschikbare 
middelen voor sport; 
4.  De gevolgen voor de meerjarige onderhoudsplanning te betrekken 
bij de reguliere actualisatie van de MOP Buitensport; 
5.  In aanvulling op de Tarievennota Sport 2019 het huurtarief voor een 
hybride voetbalveld vast te stellen op € 8.600,- per jaar (prijspeil 2020); 
6.  In te stemmen met bijgaand concept-raadsvoorstel. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673346 - 678007 

Onderwerp Bestuurlijk overleg Vestingdriehoek op 23 januari 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van en in te stemmen met de annotaties voor het 
bestuurlijk overleg van de Vestingdriehoek op 23 januari 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673277 - 678011 

Onderwerp informatie jaarwisseling 2019-2020 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de verzending van de bijgesloten 
raadsinformatiebrief waarmee de raad geïnformeerd wordt over de totale 
schade en de eerste globale uitkomsten van het 
vuurwerkdetectiesysteem met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van burgemeester Melissant. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/673348 - 678060 

Onderwerp piketvoertuig officieren van dienst bevolkingszorg 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het leveren van een financiële bijdrage aan de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid ten behoeve van een 
piketvoertuig voor de officieren van dienst bevolkingszorg 
2. De bijdrage ( € 4.787) zal worden gedekt uit het budget voor 
rampenbestrijding 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 678216 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-01-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 14-01-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/672072 - 678271 

Onderwerp Presentatie vaccinatiebeleid 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaande presentatie over het vaccinatiebeleid 
aan de raad d.d. 30 januari 2020 


