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Vergaderdatum 14 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/20/685317 - 702236 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen over de tijdelijke openstelling theater 
De Nieuwe Doelen en initiatieven uit de stad voor een multifunctioneel 
cultureel complex 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen 
over de tijdelijke openstelling theater De Nieuwe Doelen en initiatieven uit 
de stad voor een multifunctioneel cultureel complex. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680528 - 697426 

Onderwerp Financieringsvoorstel voor restauratie inlaatduiker Melkheul 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de restauratie van de inlaatduiker aan de Melkheul 
voor een bedrag van €100.000; 
2. De kosten te dekken uit de verschillende incidenteel beschikbare 
(onderhouds)budgetten binnen het programma Sport, cultuur en 
recreatie, het budget voor rioolbeheer en een Provinciale subsidie van 
€50.000; 
3. In te stemmen met het uitstellen van de restauratie als de Provincie 
Zuid Holland geen subsidie verstrekt; 
4. De financiële (budgettair neutrale) gevolgen te verwerken in een 
begrotingswijziging en deze via de eerstvolgende maandwijziging aan de 
raad voor te leggen ter besluitvorming. 
5. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van Zanten. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 702481 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 7-07-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 7-07-2020 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/681994 - 701326 

Onderwerp Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De raad met een raadsinformatiebrief te informeren over de 
compensatiemaatregelen van het rijk ivm Corona en de financiële 
consequenties te verwerken bij de besluitvorming over de 
septembercirculaire. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684425 - 700802 

Onderwerp Meerjarig intern controleplan gemeente Gorinchem (vanaf 2020) 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit  
1) vanaf 2020 niet meer te werken met een jaarlijks intern controleplan, 
maar een meerjarig intern controleplan dat door het college wordt 
vastgesteld, en een bijbehorend uitvoeringsprogramma dat door de 
concerncontroller wordt vastgesteld. 
2) het bijgevoegde intern controleplan gemeente Gorinchem vast te 
stellen met als ingangsjaar 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z.088601 - 701106 

Onderwerp Overeenkomst Softs energiesponsoring 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het verduurzamingsconcept van Softs; 
2. Het initiatief ter verduurzaming van maatschappelijke instellingen 

door Softs te ondersteunen middels het aangaan van bijgevoegde 
overeenkomst; 

3. Na 5 jaar de overeenkomst te evalueren; 
4. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om deze overeenkomst 

namens de gemeente te ondertekenen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683279 - 697671 

Onderwerp Start Europese aanbesteding incidentele inhuur handhavers 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit  
1. In te stemmen met de start van een Europese aanbesteding voor de 
incidentele inhuur van handhavers; 
2. Kennis te nemen van de kwaliteitscriteria van het 
aanbestedingsdocument; 
3. De teammanager Veiligheid & Toezicht te mandateren om namens het 



college de Europese aanbesteding uit te (laten) voeren; 
4. De raad middels de bijgesloten raadsinformatiebrief te informeren; 
5. De OR middels het bijgesloten aanbiedingsdocument te informeren. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683389 - 699226 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PvdA 'Regeling wanbetalers CAK' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
fractie PvdA inzake de Regeling wanbetalers CAK met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/437275 - 699065 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften inzake van rechtswege verleende 
omgevingsvergunning Touwbaan 11 (5 bezwaarschriften) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften van mevrouw S. Vermeulen en de heer J. Curry 
namens Inspire Fitness Club, de heer W. Bakker namens Fit4U, &De 
Jonge Advocaten namens Vida Gorinchem B.V., Inspire Fitness Club en 
Fit4U, NeXt Advocaten namens 3K Ontwikkeling B.V. en mevrouw T. 
Zondag- Boer, mevrouw B.J. Reijninga, de heer A.R.H. Romijn en de 
heer S. Hania inzake de van rechtswege verleende omgevingsvergunning 
voor het verbouwen van het pand aan Touwbaan 11 te Gorinchem tot 
fitnessclub:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Voor wat betreft het motiveringsgebrek gegrond te verklaren en 

dit gebrek middels het behoefteonderzoek d.d. 25 juni 2020 in de 
beslissing op de bezwaarschriften te herstellen; 

3. Voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 29 juli 
2019 in stand te laten; 

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685053 - 701260 

Onderwerp Bijeenkomst GO2032 en doorontwikkeling participatie 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit Bijgaande RIB vast te stellen en daarmee de gemeenteraad te 
informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/679927 - 694078 

Onderwerp bouwplanontwikkeling en verkoop perceel Stalkaarsen 3 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de realisatie van een woon-zorgcomplex voor 
dementerende ouderen door Dagelijks Leven op het perceel Stalkaarsen 
3. 
2. in te stemmen met de verkoop van het perceel stalkaarsen 3 aan 
Dagelijks Leven voor een bedrag van € 367.600, - exclusief btw en k.k. 
en hiertoe een verkoopovereenkomst af te sluiten. 
3. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 
75.000, - voor het maken van externe kosten ad € 45.000, - en interne 
kosten ad € 30.000, - en deze kosten ten laste van het verkoopresultaat 
te brengen. 
4. in te stemmen dat voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor 
de bouw van het woon-zorgcomplex een projectafwijkingsprocedure als 
bedoeld in artikel 2.12 Wabo kan worden toegepast. 
5. de gemeenteraad overeenkomstig bijgaande concept 
raadsinformatiebrief over deze bouwplanontwikkeling te informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674779 - 699600 

Onderwerp Evaluatie pilot fietsenstalling Kruisstraat 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de "Evaluatie pilot fietsenstalling"; 
2. De pilot bewaakte fietsenstalling binnenstad te beëindigen; 
3. De bewaakte fietsenstalling op t/m 1 oktober 2020 op de zaterdagen 
open te houden;  
4. De dekking van de kosten voor het openhouden van de fietsenstalling 
nader vast te stellen 
5. De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van der 
Geest.  
  

 
 

Zaak / doc nr 45247 - 696001 

Onderwerp Investeringsaanvraag ten behoeve van start uitvoering werkzaamheden 
locatie Bastion II 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het aanpassen van de infrastructuur op de locatie 
Bastion II voor een bedrag van € 577.000,=; 
2. De lasten te dekken uit de hiervoor in het Gemeentelijk Rioleringsplan 
opgenomen middelen ad € 125.000,= en voor een bedrag van € 
452.000,= uit het hiervoor in de begroting 2020 opgenomen 
investeringsbudget voor Bastion II. 
 
3. In te stemmen met het effectueren van de eerder overeengekomen 
grondaankoop van een gedeelte van het perceel grond, plaatselijk 
bekend Bagijnenwalstraat 1 tot en met 19 (oneven nummers), een 
perceel grond, plaatselijk bekend Bagijnenwalstraat 6A, 6B, 6C, 8A, 8C, 
10A en 10C en een gedeelte van het perceel grond, plaatselijk bekend 
Bagijnenwalstraat 4 tot en met 20 (even nummers) en Lindeboom 6; 
4. De lasten hiervoor ad € 131.480,= exclusief de daarover verschuldigde 



omzetbelasting dan wel overdrachtsbelasting te dekken uit het hiervoor in 
de begroting 2020 opgenomen investeringsbudget voor Bastion II; 
5. In te stemmen met de bijkomende (notaris)kosten van overdracht ad € 
6.520,= ex BTW ten laste van het in de begroting 2020 opgenomen 
investeringsbudget voor Bastion II. 
 
6. In te stemmen met het effectueren van de eerder overeengekomen 
grondverkoop van gedeelten van enkele percelen ter plaatse van de 
bouwlocatie; 
7. De opbrengst van de grondverkoop door de gemeente ad € 126.350,= 
toe te voegen aan het begrotingssaldo 2020; 
8. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678993 - 700980 

Onderwerp Jaarwisseling gemeente Gorinchem 2020-2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met en aan te bieden aan de gemeenteraad: 
1.    het raadsvoostel Jaarwisseling gemeente Gorinchem 2020/2021; 
2.    de dekking van de totale kosten ad € 16.000 voor 2020 kan 
gevonden worden binnen de huidige budgetten van de afdeling Veiligheid 
en Toezicht.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684373 - 701023 

Onderwerp Kostenontwikkeling Sociaal Domein 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde presentatie. 
2. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om eventuele wijzigingen 

door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z.103450 - 699113 

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan 'Hoog Dalem, actualisatie middengebied' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De inspraak- en vooroverlegnota 'Hoog Dalem, actualisatie 
middengebied', het (gewijzigde) ontwerp bestemmingsplan ‘Hoog 
Dalem, actualisatie middengebied’, NL.IMRO.0512.BP2018184-
2001, en het ontwerp beeldkwaliteitsplan 'Middengebied Hoog 
Dalem' vast te stellen. 

2. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor het ontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan te starten. 

3. De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief, Z.103450 D-
699663, te informeren over uw besluiten 1 en 2. 

 
 



Zaak / doc nr Z.103519 - 682267 

Onderwerp Plan van aanpak weerbaarheid gemeentelijke organisatie 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit  
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak vergroten weerbaarheid van 
de gemeentelijke organisatie; 
2. De raad via de bijgesloten RIB te informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684117 - 699250 

Onderwerp Presenteren en beheren museale collectie Gorcums Museum 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Vooruitlopend op de besluitvorming door de raad over de 
tussenrapportage 2020 (zie punt 4), in te stemmen met het 
spoedig starten van de herinrichting van de historische 
presentatie en de verhuizing museumcollectie;  

2. De exploitatiekosten van respectievelijk € 147.500 en € 32.515 te 
dekken binnen de in het programma Sport, cultuur en recreatie 
incidenteel beschikbare middelen en bijdragen van derden;  

3. De kapitaallasten voortvloeiend uit de investering van € 163.725 
voor de inventaris van het museum en het RAG en de benodigde 
hardware, audiovisuele middelen en hands on elementen te 
dekken binnen het hiervoor structureel beschikbare budget; 

4. De raad via een raadsinformatiebrief te informeren over het 
herstellen van een technische omissie, i.c. het nog formeel 
beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 163.725, 
via besluitvorming over de tussenrapportage 2020; 

5. De financiële consequenties te verwerken in een 
begrotingswijziging; 

6. In te stemmen met het afwijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid m.b.t. de aanschaf van depotrekken voor het 
Gorcums Museum. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674412 - 699621 

Onderwerp Resultaten Clientervaringsonderzoek Wmo en Jeugd 2019 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de 
clientervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd 2019; 
2. De raad via bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de 
uitkomsten van deze onderzoeken; 
3. De adviesorganen te informeren over de uitkomsten van deze 
onderzoeken; 
4. De uitkomsten van deze onderzoeken te publiceren op 
www.waarstaatjegemeente.nl. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/683305 - 701104 

Onderwerp Nadere verkenning huisvesting Bibliotheek AanZet en Cultuurstraat 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het middels bijgevoegde brief informeren van 
Handelsonderneming Mens Vastgoed BV over het voornemen om 
in goed overleg tot een gezamenlijke verkenning van de 
mogelijkheden voor een Cultuurstraat in de Botersteeg te 
komen[1]1; 

2. In te stemmen met het informeren van de raad over de stand van 
zaken rondom de huisvesting van Bibliotheek AanZet en de 
Cultuurstraat middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder van 
Zanten.  

3. In te stemmen met het gelijktijdig met de gemeenteraad 
informeren van Bibliotheek AanZet en de eerder betrokken 
omwonende ondernemers over de stand van zaken middels 
bijgevoegde brieven met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van Zanten. 

  
 

[1] Indien de vervolggesprekken met Handelsonderneming Mens 
Vastgoed BV leiden tot een optie- of intentie overeenkomst, zal deze na 
de zomer ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684615 - 700656 

Onderwerp Resultaten SeniorenFit 2019/2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 
2. Kennis te nemen over de voortgang van SeniorenFit. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684618 - 701008 

Onderwerp Subsidie voor evenementen na 1 juli 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van bijgevoegde memo over de voorgenomen aanpak 
van het verlenen van subsidie voor evenementen na 1 juli 2020 t/m 1 
januari 2022 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682832 - 696942 

Onderwerp Uitbreiden vergunningparkeren Wolpherensedijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

 
 



Genomen besluit 1. kennis nemen van de parkeersituatie in de langsparkeervakken 
op de Nieuwe Wolpherensedijk 

2. in te stemmen met een uitbreiding van acht parkeerplaatsen voor 
vergunninghouders 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/679108 - 700762 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Irenelaan, de bouw van een vrijstaande 
woning". 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de “Nota van Zienswijzen, 
ontwerpbestemmingsplan Irenelaan, de bouw van een vrijstaande 
woning” d.d. 17 juni 2020 

2. De gemeenteraad in overeenstemming met bijgaand 
raadsvoorstel en –besluit voor te stellen: 

  In te stemmen met de “Nota van Zienswijzen, ontwerp 
bestemmingsplan Irenelaan, de bouw van een vrijstaande 
woning” d.d. 17 juni 2020. 

  Het bestemmingsplan “Irenelaan, de bouw van een vrijstaande 
woning” (NL.IMR.0512.BP2019187-3001) ongewijzigd vast te 
stellen.  

  Voor het bestemmingsplan ‘Irenelaan, de bouw van een 
vrijstaande woning” geen exploitatieplan vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681784 - 700547 

Onderwerp Wob verzoek mevrouw Haming 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Instemmen met het besluit op het Wob verzoek, alsmede met het 
verstrekken van de bijlagen. 


