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Vergaderdatum 7 april 2020 
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Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/20/674028 - 682880 

Onderwerp Aanpassing beleidsregel aanleg sportvelden 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de aangepaste beleidsregel aanleg 
sportvelden;  

2. De beleidsregel aanleg sportvelden d.d. 25-03-20 vast te stellen; 
3. De raad te informeren via bijgaande concept informatiebrief; 
4. Instemmen met bijgevoegde RIB. 

 
 

Zaak - doc nr Z.110400 - 682991 

Onderwerp Motie Tiny Forest 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de aangenomen motie Tiny Forest 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde RIB in kennis te stellen van de 
invulling van de motie.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673779 - 686747 

Onderwerp Agenda van het AB van de DG&J d.d. 9 april 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/20/676016 - 686932 

Onderwerp Bestuursvergadering Waardlanden dd 9 april 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda met bijbehorende stukken; 
2. In te stemmen met alle voorstellen, onder voorbehoud van een flink 



aantal in het voorstel en hieronder specifiek financieel gemaakte 
kanttekeningen: 
 
In te stemmen met: 
- agenda; 
- ondanks de te laat ontvangen stukken en daarmee gepaarde gaande 
korte ambtelijke voorbereidingstijd voorstel 'vaststelling jaarstukken 2019'; 
- verslag en aktiepuntenlijst van bestuursvergadering van 10 maart, met 
kanttekening dat voortgang nieuw Grondstoffenbeleid met het oog op 
COVID-19 aandacht vraagt; 
- ondanks de te laat ontvangen stukken en de daarmee gepaard gaande 
korte ambtelijke voorbereidingstijd 'voorstel om de begroting 2021 
alsmede de meerjarenbegroting 2022-2024 vast te stellen inhoudende 
een overall tariefsverhoging van 15,69 Euro per huisaansluiting', wel met 
de kanttekening dat het nieuw te vormen Grondstoffenbeleid pas in 2021 
zal worden vastgesteld en inderdaad mogelijk de begroting bijstelling 
behoeft; 
-  het voorstel om het gewenste hekwerk op ABS Hardinxveld-
Giessendam te plaatsen en daarvoor 42.500 Euro op te nemen van de 
vaste activa, dit na kennisneming deskundigen rapport veiligheid ABS 
Hardinxveld-Giessendam 
- het voorstel om kennis te nemen van de afvalmonitor 2019; de 
mededeling om in 2020 twee controlerondes (voor- en najaar) te laten 
uitvoeren in plaats van eentje in het najaar; en in 2020 ook te laten 
controleren op bijplaatsingen bij de ondergrondse containers; 
- het eerder op 10 december 2019 genomen besluit tot vorming van een 
bestemmingsreserve 'nieuw beleid' ter grootte van 100.000 Euro en deze, 
nu de Jaarrekening 2019 financiële ruimte biedt, ten laste te brengen 
van de algemene reserve; 
- het voorstel om te komen tot een gewijzigd directiestatuut. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677681 - 687121 

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen om voor dit bestemmingsplan geen voorontwerp 
bestemmingsplan in het kader van de inspraakverordening ter 
inzage te leggen, gelet op het voorafgaande uitgebreide 
participatieproces van de dijkversterking.  

2. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan Dijkversterking 
Gorinchem – Waardenburg  (NL.IMR.0512.BP2020192-3001). 

3. Het ontwerp bestemmingsplan, overeenkomstig artikel 5.8 en 
verder van de Waterwet gecoördineerd, voor iedereen ter inzage 
te leggen.  

4. De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 
Z/20/677681 D-687268 te informeren over de onder 1- 3 
genoemde besluiten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673779 - 687266 

Onderwerp Raadsinformatiebrief over besluitvorming Algemeen Bestuur GR DG&J 
ZHZ 5 maart 2020 inzake financiële solidariteit, middelen naar de 
voorkant en budgetmaxima Jeugdhulp ZHZ 



Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de brief van het Algemeen Bestuur GR DG&J 
ZHZ over de besluiten in de vergadering van 5 maart 2020. 

2. De brief via de ingekomen stukken aan de gemeenteraad 
voorleggen. 

3. De brief voorzien van een toelichtende raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677221 - 687275 

Onderwerp aanvullende maatregelen Corona 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. de huurders van gemeentelijk vastgoed tegemoet komen in het betalen 
van de huren door uitstel van betaling te verlenen voor de maanden 
maart- april en mei 2020 als zij dit wensen. 
2. de sportverenigingen op dit moment niet tegemoet te komen in het 
betalen van de huren van gemeentelijk vastgoed, gebruik velden en 
gymzalen, maar de mogelijkheid te geven van uitstel van betaling en te 
wijzen op de landelijke regeling tegemoetkoming sportverenigingen door 
middel van bijgevoegde brief. 
3. in juni te bezien of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677781 - 687357 

Onderwerp Raadsinformatiebrief voortgang Nederland staat op tegen kanker 
Gorinchem 2020 (NSOTK) 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Instemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief voortgang 
Nederland staat op tegen kanker Gorinchem 2020. 

2. Instemmen met de bijgevoegde beantwoording van de artikel 41-
vragen van Fractie Van Maaren. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676398 - 687651 

Onderwerp Brandveiligheid laadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare 
ruimte en in parkeergarages 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen d.d. 4 
maart 2020 vast te stellen en de raad hierover te informeren met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676506 - 687668 

Onderwerp Brandveiligheid laadinfrastructuur elektrische voertuigen in de openbare 
ruimte 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke raadsvragen vast te 
stellen en de raad hierover te informeren. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 687737 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 31-03-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 31-03-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677355 - 687772 

Onderwerp RIB 02-04-2020 Avres dienstverlening tijdens de corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad. 

 
 

Zaak - doc nr Z.110860 - 687991 

Onderwerp Uitspraak van de raad van arbitrage in het geschil tussen ProRail en de 
aannemer Ballast-Nedam met betrekking tot het hervatten van het werk 
"stationstunnel Gorinchem". 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Kennis nemen te van de stand van zaken omtrent het geschil tussen 
ProRail en Ballast-Nedam en bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
versturen naar de raad. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677389 - 688347 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Gorcum Actief 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het verzenden van bijgaande beantwoording van de 
schriftelijke vragen van Gorcum Actief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676575 - 688365 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA 




