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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/677620 - 693897 

Onderwerp Beantwoording diverse vragen Fractie Van Maaren 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de diverse vragen van 
Fractie Van Maaren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 693857 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 9 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de corona nieuwsbrief 9 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 693872 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 19-05-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 19-05-2020 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680726 - 693548 

Onderwerp Arbeidsmarktregio: Bestuurlijke Tafel 28 mei 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor de 
Bestuurlijke Tafel van de Arbeidsmarktregio op 28 mei 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677355 - 693545 



Onderwerp RIB 20-05-2020 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/20/678714 - 691315 

Onderwerp Standbeeld Redouan Ait Chitt. "Spiegelen aan een voorbeeldfunctie". 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Subsidie verstrekken aan stichting Breaksquad als 
stimuleringsbijdrage voor het samen met de scholen en gemeente 
doorontwikkelen van het onderwijsproject G-Town. 

2. Deze subsidie te dekken uit het budget, Sociaal Cultureel Werk, 
Onderwijs Achterstanden Beleid en Cultuur. De subsidie in 2020 
vanaf 1 juli te vertrekken voor een halfjaar (€ 7.500) en in 2021 
voor het gehele jaar (€15.000). 

3. De intentie uit te spreken om in 2022 wederom een subsidie te 
verstrekken voor het uitvoeren van dit project, op voorwaarde dat 
het project ingebed is in het onderwijs curriculum VO. 

4. De te huren ruimte van Breaksquad in de Botersteeg met 
minimale kosten in te richten met zelfde uitstraling als de 
talentontwikkelingsplek ‘In de Ruimte’ en deze kosten circa € 
5.000 te dekken vanuit het Cultuurbudget. 

5. In het nog te ontwikkelen accommodatiebeleid de 
huisvestingsbehoefte van Breaksquad als extra onderzoeksvraag 
mee te nemen. 

6. De uitvoering van de fysieke standbeeld-gedachte voor inwoners 
die van betekenis zijn of zijn geweest voor de stad mee te nemen 
in de verdere ontwikkeling van de ‘Cultuurstraat’, waarbij het 
Kunstwerk 'Redo' versneld gerealiseerd wordt. Deze middelen te 
dekken uit het representatiebudget, communicatiebudget en uit 
SCW. 

7. De raad te informeren door middel van een RIB.  
8. Bovenstaande punten zijn akkoord met inachtneming van de 

wijzigingen met mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680445 - 693171 

Onderwerp AvA Oasen 26 mei 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1.Kennisnemen van de annotatie aandeelhoudersvergadering Oasen op 
26 mei 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680128 - 692423 

Onderwerp Principe verzoek om Tiny Houses te plaatsen op het perceel Waaldijk 9 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het principe verzoek om 16 Tiny Houses te 
willen plaatsen op het perceel Waaldijk 9 voor de duur van 10 
jaar.  

2. Kennis te nemen van de gezamenlijke reactie van omwonenden 
uit Dalem.  

3. Niet in te stemmen met het nu voorliggende principe verzoek.  
4. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het plaatsen 

van maximaal 10 Tiny Houses onder een aantal voorwaarden 
(kopje 4.1 van de argumenten).  

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438579 - 686481 

Onderwerp Woningmarktanalyse gemeente Gorinchem 2020 en evaluatie 
prestatieafspraken 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de woningmarktanalyse gemeente Gorinchem 
2. Kennis te nemen van de evaluatie prestatieafspraken 2019 
3. De raadsinformatiebrief met kenmerk Z/19/438579 D-687334 over de 
woningmarktanalyse en evaluatie prestatieafspraken 2019 te versturen 
aan de raad met inachtneming van de wijzigingen met mandaat 
wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678191 - 689791 

Onderwerp Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit Akkoord te gaan met bijgaand raadsbesluit omtrent uittreding van de 
gemeente Krimpenerwaard uit Bureau Openbare Verlichting:   

1. Het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau 
Openbare Verlichting overeenkomstig het bijgevoegde 
ontwerpbesluit; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om toestemming te verlenen 
voor het onder punt 1 bedoelde besluit.  


