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Vergaderdatum 3 maart 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/19/670372 - 671474 

Onderwerp DAEB-besluit 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. de gemeentelijke veerverbindingen Aalst-Veen en Brakel-Herwijnen, 
Gorinchem-Woudrichem, Woudrichem-Slot Loevestein-Fort Vuren, 
Gorinchem-Sleeuwijk, Gorinchem-Werkendam-Hardinxveld voor de 
periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2023 - met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2020 aan te wijzen als dienst van algemeen 
economisch belang (DAEB) in de zin van artikel 14 juncto artt. 93, 106 en 
107 VWEU en de Riveer te belasten met het onderhouden van deze 
verbindingen.  
2. toe te zien op de correcte toepassing van de geldende wettelijke regels 
voor compensatieverlening aan Riveer.   

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670626 - 681898 

Onderwerp BZK proeftuin aanvraag t.b.v. warmtenet Gildenwijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Goedkeuring te verlenen voor het indienen van een subsidie 
aanvraag "proeftuin aardgasvrije wijken". 
2. Akkoord te gaan met de voorwaarden die BZK verbindt aan de 
subsidieaanvraag Proeftuin aardgasvrije wijken (zie voorwaarden onder 
argumenten). 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674199 - 682541 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Van Maaren dd 30-01-2020 
inzake parkeerdruk Stalkaarsen en gezondheidscentrum de Colvenier 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de schriftelijke vragen van de fractie Van Maaren 
inzake parkeerdruk Stalkaarsen en gezondheidscentrum de Colvenier; 
2. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie Van Maaren conform bijgevoegde beantwoording met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van der 
Geest. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/674747 - 682543 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Van Maaren dd 30-01-2020 
inzake doorstroming Westwagenstraat voor 11:00 uur 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de door fractie Van Maaren gestelde schriftelijke 
vragen inzake doorstroming Westwagenstraat voor 11:00 uur; 
2. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen 
conform bijgevoegde beantwoording met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673779 - 682621 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het AB DG&J ZHZ d.d. 5 maart 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het advies van het kernteam ZHZ inclusief 
het bijbehorende advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 682774 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 18-02-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 18-02-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670734 - 682882 

Onderwerp Persbericht Stedin 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit  De raad te informeren over het uitgebrachte persbericht van 
Stedin betreffende de financieringsmogelijkheden inzake de 
energietransitie middels een raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674944 - 682941 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen art. 41 fractie VVD, inzake loden 
waterleidingen in Gorinchem 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit In te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen middels de 
bijgevoegde beantwoording schriftelijke vragen. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/674680 - 682970 

Onderwerp Schriftelijke/mondelinge vragen grondtransporten Groote Haar 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Instemmen met bijgevoegde beantwoording van 
de schriftelijke/mondelinge vragen van de fractie CU/SGP van 23 januari 
2020 betreffende de grondtransporten naar Groote Haar.   

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434517 - 682989 

Onderwerp Motie Hoge Nood en universeel toegankelijke toiletten 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de aangenomen motie Hoge Nood en universeel 
toegankelijke toiletten. 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde RIB in kennis te stellen van de 
reactie op de motie. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434525 - 682992 

Onderwerp Motie veilige oversteek bij basisscholen 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de aangenomen motie veilige oversteek bij 
basisscholen. 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde RIB informeren over de invulling 
van de motie.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674736 - 683153 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CU_SGP en GroenLinks inzake 
mantelzorg 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit In te stemmen met het versturen van bijgevoegde beantwoording op de 
schriftelijke vragen van de fracties CU-SGP en GroenLinks. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674750 - 683190 

Onderwerp Schriftelijke vragen van CDA fractie over bedrijven die op "no cure no 
pay" basis bezwaren indienen tegen de WOZ waarde 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De vragen te beantwoorden conform de bijgaande beantwoording. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/675128 - 683194 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning erfafscheiding 
Ravelijn 33 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer E.M.C. Dammers inzake de verleende 
omgevingsvergunning voor een erfafscheiding op het perceel Ravelijn 33 
te Gorinchem:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671793 - 683258 

Onderwerp Beslissing op bezwaar vanwege omgevingsvergunning voor het 
vervangen en vergroten van een terrasoverkapping op het perceel aan de 
Prins Bernhardstraat 1 te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer J. Baardman en mevrouw M.J. Jansen-
Van Gaalen: 
1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 8 november 2019 in stand 
te laten; 
3. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670997 - 683310 

Onderwerp Beslissing op bezwaar vanwege afwijzing verzoek handhavend op te 
treden m.b.t. Lidl 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van Haans Advocaten, namens de heer P.C. 
Sonnenberg: 
1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 19 oktober 2019 in stand te 
laten; 
3. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673026 - 683339 

Onderwerp Presentatie aanwijzingstraject gemeentelijke monumenten 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de aangepaste presentatie m.b.t. het 
aanwijzingstraject voor gemeentelijke monumenten en beeldbepalende 
panden. 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/434989 - 683354 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften Klein-Hendriks Advocaten inzake 
weigeringsbeschikking maatwerkvoorschriften en opleggen last onder 
dwangsom Vaart 2 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Het bezwaarschrift van Klein-Hendriks Advocatuur+ Mediation 
namens Living Better Global Trade v.o.f. tegen het besluit van 13 
mei 2019 (weigeringsbeschikking Maatwerk melding 
Activiteitenbesluit Vaart 2 te Gorinchem) ontvankelijk en 
ongegrond te verklaren; 

2. Het bezwaarschrift van Klein-Hendriks Advocatuur+ Mediation 
namens Living Better Global Trade v.o.f. tegen het besluit van 7 
juni 2019 (last onder dwangsom Vaart 2 Gorinchem) ontvankelijk 
en gegrond te verklaren; 

3. Het besluit van 7 juni 2019 (last onder dwangsom Vaart 2 
Gorinchem) te herroepen door het dwangsombesluit van 7 juni 
2019 in te trekken; 

4. Geen vergoeding van de in bezwaar gemaakte kosten toe te 
kennen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675875 - 683430 

Onderwerp Annotatie algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 5 
maart 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda van het algemeen bestuur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid op 5 maart 2020. 
2. In te stemmen met de voorstellen conform bijgaande annotatie. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675922 - 683479 

Onderwerp Memo - verhoging toegangsprijzen museum 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit - Kennis te nemen van de memo verhoging toegangsprijzen museum 


