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Vergaderdatum 7 juli 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/20/672988 - 701006 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 30-06-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 30-06-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 700545 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 12 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de nieuwsbrief deel 12 voor de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673779 - 700393 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het AB DG&J d.d. 9 juli 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Instemmen met het advies van het kernteam ZHZ inclusief het 
bijbehorende advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678292 - 700419 

Onderwerp 12e nieuwsbrief DG&J d.d. 2 juli 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de 12e nieuwsbrief van de DG&J d.d. 2 juli 2020. 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684079 - 699833 

Onderwerp Halte Gorinchem Noord 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  1.Kennis nemen van de stand van zaken omtrent de ontwikkeling van de 
halte Gorinchem Noord en bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te 
versturen naar de raad. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683069 - 697394 

Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De effecten van de meicirculaire 2020 te verwerken in een 
begrotingswijziging  

a. de algemene bijstelling te verwerken op het begrotingssaldo 
2020, waarbij de bijstellingen voor 2021 en later reeds zijn 
verwerkt in de Perspectiefnota 2021-2024  

b. de geoormerkte middelen meerjarig toe te voegen aan de 
desbetreffende beleidsterreinen  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681803 - 695280 

Onderwerp Tussentijdse wijziging APV: 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1) In te stemmen met de tussentijdse wijziging van de APV, op de 
volgende onderdelen:  

  Wijzigen tijdsduur aanmelding betogingen op openbare plaatsen. 
(art. 2:3) 

  Wijziging bepaling inbrekerswerktuigen. (art. 2:44) 
  Wijziging bepaling drugshandel op straat. (art. 2:74) 

2) In te stemmen met bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad wordt 
voorgesteld om artikelen 2:3/ 2:44 en 2:74 van de APV te wijzigen. 
 
 
 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675875 - 700041 

Onderwerp Annotatie Agenda AB OZHZ 9 juli 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de AB-stukken OZHZ, d.d. 9 juli 2020 
2. Kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten 
van de AB-vergadering OZHZ, d.d. 9 juli 2020 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/677354 - 686445 

Onderwerp Bullekeslaan 5, strategisch vastgoed 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Bullekeslaan 5 aan te wijzen als overig vastgoed met sublabel 
ontwikkelingsvastgoed 

2. Het pand voor de komende 5 jaar te verhuren aan Avres voor € 
35.000 per jaar 

3. Aanvullende regelingen uit te zoeken met mandaat van 
wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672950 - 698665 

Onderwerp Realisatie waterstoftankstation RIB en samenwerkingsovereenkomst 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst om te komen tot 
een waterstoftankstation. 
2. Wethouder Kraaijeveld te machtigen de samenwerkingsovereenkomst 
namens het college te ondertekenen. 
3. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief, 
waar nader ingegaan wordt op de status van de ontwikkelingen rond de 
realisatie van een waterstoftankstation. Deze te versturen naar de raad, 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676016 - 699188 

Onderwerp Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Waardlanden 
Reinigingsbedrijf BV dd 8 juli 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1). kennis te nemen van de agenda met bijbehorende stukken; 
2). in te stemmen met het voorstel om de Jaarrekening 2019 vast te 
stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684562 - 700111 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA 'Werkloosheidscijfers en 
uitgestelde zorg' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
fractie CDA inzake werkloosheidscijfers en uitgestelde zorg. 

 
 



Zaak / doc nr Z/19/670331 - 699369 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift De Kaste Legal namens mw. R. Mohamed 
inzake afwijzing aanvraag urgentieverklaring 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van De Kaste Legal B.V. namens mevrouw R. 
Mohamed inzake de afwijzing van een urgentieaanvraag:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 10 oktober 2019 in 

stand te laten; 
3. Het verzoek tot vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676016 - 698627 

Onderwerp Bestuursvergadering GR Waardlanden 8 juli 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1). kennis te nemen van de agenda met bijbehorende stukken; 
2). in te stemmen met alle voorstellen, onder de voorwaarde van de in het 
voorstel gemaakte kritische kanttekeningen en wel met name met 
betrekking tot de aanpak van de Corona-crisis, de begroting 2021, de 
begrotingswijziging 2020 en het kaderstellend inkoopbeleid. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673945 - 699835 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 9 juli 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 9 juli 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684601 - 700134 

Onderwerp RIB routekaart IAC 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met de inhoud van deze RIB zodat deze voor de PPN op 9 juli 
2020 aan de raad gestuurd kan worden met inachtneming van de 
wijzigingen en met mandaat wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683459 - 698874 

Onderwerp Jaarverslag commissie voor de bezwaarschriften 2019 

Afdeling Team Advies 



Genomen besluit Het jaarverslag van de Commissie voor de bezwaarschriften over het jaar 
2019 voor kennisgeving aannemen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438538 - 687242 

Onderwerp Uitkomsten onderzoek kostendekkendheid tarieven (Senzerapport) 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de Rapportage onderzoek tarieven Gorinchem 
2020; 
2. De algemene aanbevelingen uit hoofdstuk 4.1. over te nemen en te 
betrekken bij de voorbereiding van de paragraaf Lokale 
heffingen begroting 2021 en de tarievenverordeningen 2021;  
3. Met Waardlanden in overleg te treden over de werkelijke inzet van 
Waardlanden in relatie tot de Dienstverleningsovereenkomsten, een 
inhoudelijk voorstel daartoe uit te werken; 
4. Een analyse uit te voeren over de juridische grondslag van de rechten 
en heffingen die gemoeid zijn met de Lingehaven en kadegelden en de 
uitkomsten hiervan te betrekken bij de voorbereiding van de begroting 
2021; 
5. Geen wijzigingen door te voeren ten aanzien van de tarieven 
afvalstoffenheffing en de rioolbelasting omdat hier sprake is van 100% 
kostendekkendheid; 
6. Kennis te nemen van de kostendekkendheid van de 
lijkbezorgingsrechten van 83,5% en marktgelden van 70,6% 
en inhoudelijke voorstellen te ontwikkelen inzake gefaseerde ingroei naar 
100% kostendekkendheid en deze te betrekken bij de 
samenstelling begroting 2021-2024; 
7. Een inhoudelijk voorstel te ontwikkelen om te bezien of het wenselijk is 
om gebruik te maken van de mogelijkheid om stroom in rekening te 
brengen bij gebruikers van de markt bovenop de marktgelden; dit voorstel 
te betrekken bij het opstellen van de (nieuwe) marktverordening; 
8. De technische aanbevelingen uit hoofdstuk 4.3 over te nemen en te 
betrekken bij de voorbereiding begroting 2021; 
9. De raad via een raadsinformatiebrief inclusief bestuurlijke 
samenvatting in procesmatige zin te informeren over de uitkomsten van 
de Rapportage onderzoek tarieven Gorinchem 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/672549 - 696287 

Onderwerp Collegevoorstel: raadsinformatiebrief juni 2020 voortgang en 
ontwikkelingen Nederland staat op tegen kanker Gorinchem 2020 
(NSOTK). 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Instemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief juni 2020: 
voortgang en ontwikkelingen rondom Nederland Staat op tegen Kanker 
Gorinchem 2020 met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
burgemeester Melissant. 


