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Vergaderdatum 1 september 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/20/688482 - 707502 

Onderwerp Voorbereiding IAC als onderdeel van 1e fase Regionale Beroepen- en 
Innovatiecampus (RBIC) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel 
2. Akkoord te gaan met bijgaande opzet voor de I&O op 10 

september 2020 en die opzet te gebruiken voor het maken van de 
presentaties die op 8 september ter besluitvorming aan het 
college aangeboden worden. 

3. Bovenstaande beslispunten met inachtneming van de wijzigingen 
met mandaat wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686958 - 707337 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Gorcum Actief omtrent lozing 
verontreinigd water The Dutch 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
Gorcum Actief 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686083 - 707351 

Onderwerp RIB Klimaatadaptatie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief Klimaatadaptatie en deze 
te verzenden naar de raad, met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676705 - 707344 

Onderwerp Conceptversie Perspectiefnota 2021-2 



Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de conceptversie van de Perspectiefnota 2021-2; 
2. Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk vrijdag 4 september kenbaar 
te maken aan het team Financiën. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688395 - 707260 

Onderwerp Conceptversie Tussentijdse rapportage 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de conceptversie van de Tussentijdse 
rapportage 2020. 

2. Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk vrijdag 4 september 2020 
kenbaar te maken aan het team Financiën. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438086 - 707464 

Onderwerp Parallelsessie Regio Deal 10 september 2020 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Bijgaand vergaderkader vast te stellen t.b.v. de parallelsessie 
Regio Deal van 10 september 2020 

2. Bijgaande presentatie vast te stellen t.b.v. dezelfde parallelsessie 
3. Voorafgaand aan de parallelsessie de volgende documenten 

(nogmaals) ter beschikking van de gemeenteraad te stellen:  
o RIB 'Sluiten Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem e.o.' 

(van 13 juli 2020) 
o Dealtekst Regio Deal 
o Bestuurlijke overeenkomst Regio Deal 
o RIB 'Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem e.o.' (van 27 

november 2019) 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 707389 

Onderwerp re-activatieplan economie ivm corona 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het pakket aan stimulerende maatregelen zoals 
inhoudelijk uitgewerkt in bijgevoegd document: Naar een Re-activatieplan 
Economie i.v.m. Corona, met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/687986 - 706535 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan 'Lingsesdijk 45, 45a en 45b' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. In te stemmen met de ‘Nota van inspraak en vooroverleg’. 
2. In te stemmen met het aangepaste ontwerp bestemmingsplan 
'Lingsesdijk 45, 45a en 45b (NL.IMRO.0512.BP2019191-3001). 
3. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure te starten voor het 
ontwerp bestemmingsplan. 
4. Met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst sluiten inzake het 
kostenverhaal. 
5. De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 
Z/20/687986 D-707340 te informeren over de onder 1- 4 genoemde 
beslispunten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682367 - 702445 

Onderwerp Groslijst nieuw collegeonderzoek 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de groslijst onderzoeken college 2020 - 2021. 
2. Het onderzoek ''Burgerpeiling 2021'' aan te merken als een 
collegeonderzoek ex. art. 213a Gemeentewet zoals omschreven in de 
groslijst onder nummer 1. 
3. De burgerpeiling in de eerste helft van 2021 uit te laten voeren door 
het onderzoeksbureau het PON. 
4. Het onderwerp ''Informatieveiligheid'' aan te merken als 
collegeonderzoek ex. art. 213a Gemeentewet voor 2021 zoals 
omschreven in de groslijst onder nummer 2. 
5. Het onderzoek ''Informatieveiligheid'' in de tweede helft van 2021 uit te 
laten voeren door het bureau Accoris. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677142 - 706536 

Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing ontheffing sluitingstijd Eetcafé Istanbul 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer B. Ilbi namens Eetcafé Istanbul inzake 
het afwijzen van de aanvraag voor een ontheffing van de sluitingstijd van 
Eetcafé Istanbul aan de Hoogstraat 28 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van de burgemeester van 6 

februari 2020 in stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688462 - 707381 

Onderwerp Steun SHOG kwartiermakersfase 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaand raadsvoorstel met inachtneming 
van de wijzigingen met mandaat wethouder Van Doesburg.  

2. Het concept-vergaderkader voor de I&O van 17 september vast 
te stellen. 

3. Het raadsvoorstel (incl. businesscase) voorafgaand aan de I&O 



op 17 september 2020 ter beschikking aan de raad te stellen. 

4. De gemeente Gorinchem is bereid het HBO-initiatief van SHOG 
te ondersteunen door toe te zeggen dat de gemeente maximaal 
5% van de financieringsvraag (en maximaal 375.000 euro) in de 
vorm van een subsidie in het jaar 2022 voor zijn rekening kan 
nemen onder voorwaarde van een sluitende exploitatie en een 
sluitende meerjarenbegroting en eventuele nader te bepalen 
voorwaarden.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675285 - 706516 

Onderwerp Beslissing op bezwaar sluiting woning Pensionarisstraat 3c op grond van 
artikel 13b Opiumwet 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van Advocatenkantoor Bonis namens de heer Y. 
Boutachkourt inzake de sluiting van de woning aan de Pensionarisstraat 
3c op grond van artikel 13b Opiumwet:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van de burgemeester van 6 

februari 2020 in stand te laten; 
3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684850 - 706657 

Onderwerp Contractmanagement Wmo tbv regio AV 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Het contractmanagement Wmo  en Molenhopper in gezamenlijkheid 
met Molenlanden en Gorinchem uit te blijven voeren. 
2. Het contractmanagement Wmo en Molenhopper binnen de gemeente 
Gorinchem te beleggen. 
3. De geraamde kosten te dekken binnen de beschikbare budgettaire 
ruimte. 
4. 1 FTE toevoegen aan de formatie van Team Samenleving voor 
uitvoering van contractmanagement Wmo en Molenhopper.  
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674970 - 703037 

Onderwerp Motie fracties GroenLinks, ChristenUnie/SGP en SP inzake Cultuurvisie / 
verzoek om gesprek inzake organiseren Symposion in 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit Kennis te nemen van en in te stemmen met bijgevoegde 
raadsinformatiebrief ter beantwoording van de motie 'Symposion 2020'. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/687804 - 705995 

Onderwerp Kinderburgemeester 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit  
 
1. In te stemmen met het voorstel om een kinderburgemeester in 
Gorinchem aan te stellen; 
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688358 - 707371 

Onderwerp Presentatie I&O 17-9-2020 Integraal Sociaal Beleid 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Instemmen met bijgevoegde presentatie voor de I&O van de 
gemeenteraad op 17-9-2020 

2. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om eventuele wijzigingen in 
de presentatie door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683749 - 698600 

Onderwerp Wijziging statuten stichting OVO 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de wijziging van de statuten van stichting OVO 
2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel 


