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Zaak - doc nr Z/19/670023 - 670906 

Onderwerp Onderwijs Achterstanden Beleid 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1 Kennis te nemen van de Onderwijsmonitor Gorinchem 2018 - 2019, 
waar de resultaatafspraken voor- en vroegschoolse educatie (vve) 2019 
verantwoord worden (bijlage), 
 
2 In te stemmen met de verdeling van € 1.560.077 uit de 
Onderwijsachterstandsmiddelen en in te stemmen met de verdeling € 
472.000 uit de algemene middelen peuteropvang, conform de paragraaf 
financiën (bijlage), 
 
3 In te stemmen met het proces tot wijzigen van staand beleid  'Het 
beleids- en financieel kader Voor- en vroegschoolse educatie' uit 2012 
(bijlage). 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/437821 - 678790 

Onderwerp Subsidie theater 't Pand en theater Peeriscoop 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Stichting Studio Peer voor 2020 wederom een subsidie te 
verlenen van € 25.000 (plus 1,88% indexatie) voor een 
professioneel theaterprogramma met minimaal 50 voorstellingen.  

2. Stichting Theater ’t Pand voor 2020 wederom een hogere 
subsidie te verlenen van € 52.500 (plus 1,88 % indexatie) voor 
een professioneel theaterprogramma met minimaal 100 
voorstellingen en de vertoning van minimaal 45 art house films.  

3. De intentie uit te spreken om ook voor het jaar 
2021 Stichting Studio Peer een subsidie van € 25.000 en 
aan Stichting Theater 't Pand een subsidie van € 52.500 toe te 
kennen. I   

4. In 2021 het effect van de hogere subsidie aan Stichting Theater 't 
Pand en de subsidie aan Stichting Studio Peer op de 
ontwikkelingen van De Nieuwe Doelen te evalueren en aan de 
hand van de uitkomst de hoogte van het subsidiebudget voor 
beide theaters te bepalen voor 2022 e.v.  

5. Stichting Studio Peer voor 2020 eenmalig een subsidie te 
verlenen van € 5.000 als stimuleringsbijdrage voor het 
ontwikkelen van activiteiten ter bevordering van de 



cultuurparticipatie van de inwoners van Gorinchem. 
6. De intentie uit te spreken om in 2021 wederom een subsidie van 

€ 5.000 te verlenen voor (cultuur)participatie, mits de in de 
aanvraag benoemde activiteiten bijdragen aan het realiseren van 
de gemeentelijke beleidsdoelen voor cultuur en/of het sociaal 
beleid.  

7. De subsidies te dekken uit het budget voor Podiumkunsten. 
8. De extra subsidieaanvraag van Stichting Studio Peer van € 

50.000 per jaar voor de periode 2020-2024 af te wijzen. 
9. In 2021 en verder de indexatie op de subsidie afhankelijk van 

besluitvorming van het college al dan niet toe te passen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673668 - 683570 

Onderwerp VTH-Jaarverslag 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het VTH-Jaarverslag 2019 vast te stellen; 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief in 
één keer in kennis te stellen van het VTH-Jaarverslag 2019 en het VTH-
Uitvoeringsprogramma 2020 en ook de provincie Zuid-Holland in kennis 
te stellen van beide documenten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438515 - 684142 

Onderwerp Besteding budget tussengroep inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de besteding van het budget € 255.000 
tussengroep inburgering (verhoging taalniveau statushouders) als 
regiobijdrage van de 3 gemeenten waaronder de gemeente Gorinchem 
voor een bedrag van € 68.600. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675915 - 684524 

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Irenelaan, de bouw van een vrijstaande 
woning. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de ‘Nota van inspraak en vooroverleg’. 
2. In te stemmen met het aangepaste ontwerp bestemmingsplan 

Irenelaan, de bouw van een vrijstaande woning 
(NL.IMR.0512.BP2019187-3001). 

3. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure te starten voor 
het ontwerp bestemmingsplan.  

4. De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 
Z/20/675915 D-684530  te informeren over de onder 1- 3 
genoemde besluiten. 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/438560 - 685377 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften verkeersbesluiten Spijksedijk, 
bedrijventerrein Linge II Zuid 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften van :  

1. De heer B. Ilbi en de heer M. Degirmenci van Eetcafé Istanbul 
niet-ontvankelijk te verklaren; 

2. DHC Advocaten namens de heer R.F.M. Dullaart en ASN 
Autoschade Service Gorinchem B.V.  en Alex Advocaten namens 
Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau B.V. en Klop beheer 
B.V. ontvankelijk te verklaren; 

3. DHC Advocaten namens de heer R.F.M. Dullaart en ASN 
Autoschade Service Gorinchem B.V. en Alex Advocaten namens 
Kindunos Veiligheidskundig Adviesbureau B.V. en Klop Beheer 
B.V. ongegrond te verklaren en de besluiten van 23 april 2019 en 
9 september 2019 in stand te laten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674835 - 685864 

Onderwerp Programmaverantwoording 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Eventuele op- en aanmerkingen over de programmaverantwoording 
van de jaarstukken 2019 uiterlijk woensdag 25 maart 2020 kenbaar te 
maken aan het team Financien. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677221 - 686058 

Onderwerp inventarisatie ondernemers relaties i.v.m coronacrisis 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Uitstel tot betaling te verlenen aan ondernemers en inwoners op de 
gemeentelijke belastingen 2020, tot 31 juli 2020 
2. Voor ondernemers en inwoners die gebruik maken van automatische 
incasso, uitstel te verlenen voor de nog niet geïnde termijnen tot en met 
juni 2020. 
3. Voor de categorie onder punt 2 het uitstel te verlenen op aanvraag 
4. Uitstel van betaling te verlenen op de (reeds verzonden facturen voor) 
terrasvergunningen 2020 tot 31 juli 2020 
5. Het opleggen van aanslagen uit te stellen tot 31 juli 2020 voor: 
a. De aanslagen BIZ 2020 
b. de markt- en staangelden 2020 
6. Kennis te nemen van de inventarisatie relatie gebruik vastgoed en de 
impact verder te onderzoeken 
7. Instemmen met (kosteloos) verlengen van per 15 maart 2020 verlopen 
parkeervergunningen tot 1 juni 2020 
8. De vragen van KHN over tegemoetkoming van ondernemers 
beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief. 



9. De vragen van de VVD over tegemoetkoming van ondernemers 
beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief en daarbij kennis te 
nemen van een vergelijkbare aktie van het waterschap; en de raad te 
informeren middels een nog op te stellen RIB. 
10. Op een later moment te heroverwegen of de uitsteldatum 31 juli 
afdoende is. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677253 - 686155 

Onderwerp Ontwikkelingen rondom Coronavirus 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit College wordt voorgesteld kennis te nemen van de bijlagen.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677355 - 686690 

Onderwerp Avres dienstverlening tijdens corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennisnemen van het bijgevoegde document "Avres dienstverlening 
tijdens de corona-crisis" en het persbericht "Avres ondersteunt 
noodlijdende zzp'ers tijdens de corona-crisis". 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 686842 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 17-03-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 17-03-2020 


