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Zaak / doc nr Z.101838 - 697482 

Onderwerp Concept memo "plan B" tbv RES bespreking 18 juni 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de door Molenlanden op 11 juni 
gepubliceerde raadsinformatiebrief met aanvullende informatie 
over de RES 

2. Bijgaand memo - als invulling van het door de agendacommissie 
gevraagde "plan B" - aan de raad toe te sturen 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 697664 

Onderwerp Openbare Besluiten B&W d.d. 9-06-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 9-06-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678292 - 697063 

Onderwerp 10e nieuwsbrief DG&J d.d. 11 juni 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de 10e nieuwsbrief van de DG&J d.d. 11 juni 
2020. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681994 - 696203 

Onderwerp Compensatie huurtarieven binnen - en buitensportverenigingen in 
coronatijd 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het kwijtschelden van de algemene 
huurinkomsten van de gemeentelijke sportaccommodaties voor 



de maanden maart, april, mei en juni 2020; 
2. De huren van de gemeentelijke gymzalen van de maanden maart, 

april, mei en juni 2020 voor de binnensportverenigingen en de 
commerciële sport - en beweegaanbieders in Gorinchem volledig 
kwijt te schelden; 

3. De huren van de gemeentelijke buitensportaccommodaties van 
de maanden maart, april, mei en juni 2020 voor de 
buitensportverenigingen in Gorinchem volledig kwijt te schelden. 

4. In te stemmen met het doorberekenen van de actuele huren met 
ingang van 1 juli 2020; 

5. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680341 - 696834 

Onderwerp Vragen raadsfractie ChristenUnie-SGP over MKB-Toets lokaal 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met de antwoorden op de vragen van de fractie 
ChristenUnie-SGP over het invoeren van de MKB -Toets lokaal conform 
bijgevoegd voorstel, met inachtneming van de wijzigingen met mandaat 
van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676705 - 694462 

Onderwerp Perspectiefnota 2021-2024 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorliggende Perspectiefnota 2021-2024; 
2. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om redactionele 
wijzigingen door te voeren in de definitieve versie van de Perspectiefnota 
2021-2024. 
   
Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om: 
 
1. De perspectiefnota 2021-2024 vast te stellen; 
2. En daarmee in te stemmen met: 
     a. De gehanteerde uitgangspunten; 
     b. De bestemming van de Eneco-middelen en deze te verwerken in 
een begrotingswijziging; 
     c. De maatregelen om de schuldpositie te verbeteren; 
     d. Het investeringsbudget voor de investering in het IHP voortgezet 
onderwijs 2021; 
     e. Het vormen van twee nieuwe reserves, te weten de 
aflossingsreserve en reserve 
         stedelijke ontwikkeling. 
3.  De besluitvorming over de Perspectiefnota 2021-2024 te betrekken bij 
het opstellen van de Begroting 2021. 
4.  Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681463 - 695227 



Onderwerp Raadsinformatie brief 'De Kracht van Sport-extra' 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van de bijgesloten 
Raadsinformatiebrief en bijbehorende bijlage. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674965 - 695762 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Motie fractie Gorinchem D66 inzake 
Talentontwikkeling in amateurkunst 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief, ter afhandeling 
van de motie Talentontwikkeling in amateurkunst. 

2. Kennis te nemen van bijgaande notitie van de evaluatie van de 
nadere regels amateurkunst 2019. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677760 - 692680 

Onderwerp Tijdelijk afwijken van inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente 
Gorinchem 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het tijdelijk afwijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente Gorinchem i.v.m. de opdracht 
projectmanagement theater de Nieuwe Doelen; 
2. Akkoord te gaan met verstrekken van de opdracht aan PubliContact in 
de persoon van de heer Verhagen; 
3. De kosten à €40.000 te dekken uit de hiervoor beschikbare middelen 
binnen het programma Sport Cultuur Recreatie (projecten 
Podiumkunsten); 
4. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676726 - 695452 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften handhavingsverzoek pergola Het 
Geuzenhuis 6 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften inzake het afwijzen van het verzoek om handhavend 
op te treden tegen de pergola aan Het Geuzenhuis 6 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het bestreden besluit van 6 februari 

2020 in stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z.111694 - 695125 



Onderwerp jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2019 van de Erfgoedcommissie. 
2. Het jaarverslag ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678080 - 696456 

Onderwerp Nieuwsbrief stand van zaken mbt ontwikkeling van het nieuwe afval- en 
grondstoffenplan 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Kennis te nemen van de nieuwsbrief en deze door te sturen naar de 
gemeenteraad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678080 - 696457 

Onderwerp Resultaten Bewonersonderzoek Afvalinzameling Waardlanden 
gemeenten 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Kennis te nemen van het onderzoek en deze door te sturen naar de 
gemeenteraad. 


