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Vergaderdatum 19 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/20/680295 - 693070 

Onderwerp Presentatie Corona en EZ t.b.v. IenO 19 mei 2020 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgaande presentatie "Economische 
effecten van het corona virus"; 

2. Akkoord te gaan met het houden van de presentatie in de IenO 
sessie op 19 mei; 

3. Akkoord te gaan om daartoe bijgaande presentatie aan de 
gemeenteraad toe te sturen. 

4. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674079 - 692823 

Onderwerp Presentatie schuldpositie klankbordgroep financiën 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit In te stemmen met de presentatie over de gemeentelijke schuldpositie 
voor de klankbordgroep Financiën met inachtneming van de wijzigingen 
met mandaat wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 692873 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 8 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de corona nieuwsbrief 8 met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 692865 

Onderwerp Monitor corona crisis Zuid-Holland Zuid versie 14 mei 2020 

Afdeling Overige 



Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgaande monitor 
2. Monitor ter kennis te brengen aan de Raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678292 - 692772 

Onderwerp Zevende nieuwsbrief DG&J d.d. 14 mei 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de zevende nieuwsbrief van de DG&J d.d. 14 
mei 2020. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674835 - 691000 

Onderwerp Jaarstukken 2019 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de jaarstukken 2019 en deze ter vaststelling voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
2. In te stemmen met de resultaatbestemmingsvoorstellen en deze bij het 
aanbieden van de jaarstukken  
    aan de gemeenteraad voorleggen ter besluitvorming. 
3. In te stemmen met het persbericht, de stresstest en JIEO 2019.  
4. De portefeuillehouder financiën te mandateren om eventuele laatste 
aanpassingen door te voeren 
    alvorens de aanbieding aan de gemeenteraad plaatsvindt. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678972 - 692038 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen artikel 41 fractie CDA Gorinchem, 
inzake krakers in Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit De schriftelijke vragen van mevrouw Van Oversteeg van de fractie CDA, 
inzake krakers Gorinchem, d.d 27 april 2020 te beantwoorden conform de 
bijgevoegde reactie met inachtneming van de wijzigingen met mandaat 
burgemeester Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 692627 

Onderwerp Openbare Besluitenlijsten B&W d.d. 12-05-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijsten B&W d.d. 12-05-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/679093 - 691982 



Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen artikel 41 fracties CU/SGP en VVD 
inzake krakers in Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit De schriftelijke vragen van mevrouw Molengraaf van de fractie CU/SGP 
en de heer Van Santen van de fractie VVD, inzake de krakers in 
Gorinchem, d.d. 28 april 2020 te beantwoorden conform de bijgevoegde 
reactie met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
burgemeester Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/671569 - 686246 

Onderwerp Overkoepelend raadsvoorstel zienswijzen ontwerp - Jaarstukken 2019 en 
ontwerp Begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1.Het bijgevoegde raadsvoorstel Overkoepelende zienswijzen begroting 
2021, Jaarstukken 2019 en resultaatbestemming gemeenschappelijke 
regelingen met in begrip van de 8 zienswijze-brieven ter instemming aan 
de raad aan te bieden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680028 - 692204 

Onderwerp Aanpak coronamaatregelen binnenstad 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de uitwerking van de volgende maatregelen, gericht 
op het reguleren van de bezoekersstromen in de binnenstad: 
    a. beperken van de ruimte voor uitstallingen in de winkelstraten; 
    b. beperken of geheel voorkomen van het parkeren van fietsen in de 
winkelstraten en de aan het kernwinkelgebied grenzende stegen; 
    c. invoeren van 'rechts lopen' in de winkelstraten; 
    d. beperken of geheel voorkomen van de aanwezigheid van auto's in 
het winkelgebied tussen 11.00 - 17.30 uur 
    e. op piekmomenten inzetten van vrijwilligers die als gastvrouw/-heer in 
het winkelgebied informatie verstrekken en, zo nodig, aanwijzingen geven 
aan de bezoekers. 
     
2. in te stemmen met het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte ten 
behoeve van extra terrasruimte voor horecaondernemers, een en ander 
voor zover dit geen onoverkomelijke 
    belemmeringen oplevert voor hulpdiensten en/of veiligheid en de 
hoofdfunctie van de betreffende ruimte. 
 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen en met 
mandaat van burgemeester Melissant en wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/679355 - 691442 

Onderwerp Intentieverklaring voor aanvraag uitvoeringsbudget Regeling Lokale 
Sportakkoorden 



Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Wethouder van der Geest te machtigen om namens de gemeente 
Gorinchem de intentieverklaring voor de aanvraag uitvoeringsbudget 
Regeling Lokale Sportakkoorden te ondertekenen 
2. Kennis te nemen van de inhoud van het lokale sportakkoord en 
akkoord te gaan met de aanvraag voor het uitvoeringsbudget van het 
lokale sportakkoord "De Kracht van Sport-extra" 
3. Indien de gemeente Gorinchem in aanmerking komt voor de 
aanvullende SPUK uitkering, de financiële consequenties te verwerken in 
een begrotingswijziging 

 
 

Zaak / doc nr 53804 - 691749 

Onderwerp Verzoek om uitstel afname grond 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het wijzigen van de in artikel 3 van de gesloten 
koopovereenkomst opgenomen datum van '01-06-2020' in '01-12-2020'. 
2. KVW Ontwikkeling over dit besluit te informeren door middel van 
bijgevoegde concept-brief. 


