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Vergaderdatum 12 mei 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/20/678346 - 692289 

Onderwerp Brieven KHN en Hartje Gorkum met verzoek om aanvullende 
coronamaatregelen 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de bijgaande beantwoording met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677704 - 691663 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 7 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de corona nieuwsbrief 7 met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677797 - 692139 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP, D66, FvM, GA, GroenLinks, 
SP en VVD-Gorinchem 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met (bijgevoegde) beantwoording van de schriftelijke 
vragen van CU/SGP, D66, FvM, GA, GroenLinks, SP en VVD-Gorinchem 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676016 - 691552 

Onderwerp Annotatie extra bestuursvergadering Waardlanden 14 mei 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda van de extra bestuursvergadering van 
de GR Waardlanden op 14 mei 2020; 
2. Niet in te stemmen met het voorstel 'Voorbereidingskrediet nieuw 



afvalbrengstation Groot-Ammers'; 
3. In te stemmen met het 'Actieplan modernisering bedrijfsvoering'; 
4. In te stemmen met het voorstel 'Afzien van eerste kwartaalberichten 
2020'. 
  
 
  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678240 - 691860 

Onderwerp Beantwoording aanvullende schriftelijke vragen fractie VVD gemeente 
Gorinchem inzake drukte in milieustraten d.d. 07-05-2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. de bijgevoegde concept-beantwoording van de aanvullende 
schriftelijke raadsvragen van de fractie van de VVD vast te stellen; 
2. de raad te informeren conform de bijgevoegde vastgestelde 
beantwoording. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678993 - 690436 

Onderwerp Discussienota jaarwisseling 2020/'21 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met en aan te bieden aan de gemeenteraad:  

1. de raadsinformatiebrief Discussienota jaarwisseling 2020/’21 en  
2. de Discussienota jaarwisseling 2020/’21. 
3. bovenstaande punten zijn conform met inachtneming van de 

wijzigingen met mandaat van burgemeester Melissant 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677704 - 691811 

Onderwerp Monitor corona 

Afdeling Overige 

Genomen besluit 1. Deelname door Gorinchem aan de monitor coronacrisis regio 
Zuid-Holland Zuid voor de duur van een jaar  

2. Na een half jaar een evaluatie en een voorstel voor een eventueel 
vervolg inclusief kosten en dekking aan het college voorleggen 

3. Tweewekelijks informatie aan te leveren aan de ontwikkelaars 
van de monitor 

4. Akkoord te gaan om bijgaande Raadsinformatiebrief en de eerste 
versie en groeimodel van de monitor aan de raad toe te sturen 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder 
Van der Geest.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678820 - 691754 



Onderwerp Duurzaamheidsmaatregel ledverlichting en opbrengst energielasten in 
relatie tot het behouden van de OZB-belasting voor sportverenigingen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 691717 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-05-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-05-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674835 - 690357 

Onderwerp Inleiding jaarstukken 2019 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Eventuele op- en aanmerkingen over de inleiding, jaarrekening en de 
bijlagen van de jaarstukken 2019 uiterlijk woensdag 13 mei 2020 kenbaar 
te maken aan het team Financien. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678292 - 691750 

Onderwerp Zesde nieuwsbrief van de DG&J d.d. 7 mei 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de zesde nieuwsbrief van de DG&J d.d. 7 mei 
2020 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/679596 - 691464 

Onderwerp Startnotitie Omgevingsvisie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Vaststellen bijgevoegde startnotitie Omgevingsvisie met inachtneming 
van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673636 - 691331 

Onderwerp AVA Stedin 13 mei 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit   



1. Kennis te nemen (middels bijgevoegde annotatie) van de 
agendapunten en de vergaderstukken van de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Stedin N.V. van 13 mei 2020. 


