
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 17 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.103450 - 678859 

Onderwerp Voorontwerp bestemmingsplan 'Hoog Dalem, actualisatie middengebied' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Hoog 
Dalem, actualisatie middengebied', NL.IMRO.0512.BP2018184. 

2. De inspraak- en vooroverlegprocedure op te starten, incl. een 
inloopavond. 

3. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief, Z.103450 
D-678911, informeren over de onder 1 en 2 genoemde besluiten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674721 - 682322 

Onderwerp Beleidsregel met betrekking tot het verbod op vervoer 
inbrekerswerktuigen, artikel 2:44 APV 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit Het vaststellen van de beleidsregel met betrekking tot het verbod op 
vervoer inbrekerswerktuigen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434444 - 683520 

Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve Organisatie en interne 
controle maart 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve organisatie en interne controle maart 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675363 - 683758 

Onderwerp Beleidsregel met betrekking tot bijtincidenten honden, artikel 2:59 APV 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 



Genomen besluit De beleidsregel bijtincidenten honden, artikel 2:59 APV vast te stellen en 
de raad hiervan kennis te laten nemen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676429 - 684370 

Onderwerp Vervolg Landschapsuitnodigingsdocument (LUD) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het voorgestelde stappenplan; 
2. In te stemmen om de vervolgstappen, zonder commitment voor de 
inzet van middelen, positief te benaderen; 
3. In te stemmen om  vooralsnog (namens Gorinchem) geen concrete 
projecten uit het LUD te selecteren.   
4. In te stemmen met bijgaande brief met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/672430 - 684380 

Onderwerp Beslissing op bezwaar BVD Advocaten inzake ambtshalve uitschrijving 
naar onbekend land 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van BVD Advocaten namens de heer S. Achoukhi 
inzake de ambtshalve uitschrijving naar onbekend land:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren, het besluit van 12 november 2019 in 

stand te laten en bezwaarde niet eerder uit te schrijven uit de 
Basisregistratie Personen dan zes weken na verzending van de 
beslissing op bezwaar. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672756 - 684790 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften omgevingsvergunning erfafscheiding 
Menno ter Braakplein 8,10,12 en 14 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften van mevrouw H.J. van der Sluijs, mevrouw L. van 
der Ploeg, de heer K.B. Ruifrok en de heer H.A.H. Bruurmijn inzake de 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van een erfafscheiding aan het 
Menno ter Braakplein 8, 10, 12 en 14 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 23 

december 2019 in stand te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676524 - 684819 



Onderwerp Vergadering AVA Eneco 20 maart 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen (middels bijgevoegde annotatie) van de 
agendapunten en de vergaderstukken van de bijzondere Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders Eneco Groep N.V. d.d. 20 maart 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676656 - 684907 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Warmtenet Gildenwijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De bijgevoegde raadsinformatiebrief aangaande de status van de 
ontwikkelingen rond de realisatie van een warmtenet Gildenwijk te 
versturen naar de raad met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676066 - 684994 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen Hoofdwal 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit De schriftelijke vragen van de heer Van Mourik van de fractie 
Stadsbelang Gorinchem, inzake incident Hoofdwal 99, d.d. 26 februari 
2020 te beantwoorden conform de bijgevoegde reactie. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677019 - 685602 

Onderwerp Aanpassingen piketregeling, loco-burgemeesterschap en quorum 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Gedurende de periode dat de maatregelen vanuit de Rijksoverheid van 
kracht zijn om verdere verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) 
tegen te gaan, instemmen met: 
1. De burgemeester niet in het piketrooster op te nemen, 
2. Wethouder Van Doesburg aan het piketrooster toe te voegen; 
3. Het loco-burgemeesterschap als volgt te wijzigen: 1e loco-
burgemeesterschap Joost van der Geest, 2e loco: Dick van Zanten, 3e 
loco: Eelke Kraaijeveld, 4e loco: Ro van Doesburg (inclusief Veiligheid); 
4.  Collegevergaderingen ook telefonisch kunnen plaatsvinden om aan 
het vergaderquorum (artikel 56 Gemeentewet) te voldoen; 
5. In juni 2020 opnieuw de volgorde van het loco-burgemeesterschap te 
beoordelen, waarbij de ontwikkelingen van het verloop van het 
Coronavirus (COVID-19) als leidraad wordt gehanteerd.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 685993 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 10 maart 2020 



Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 10 maart 2020 


