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Vergaderdatum 6 oktober 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/20/684266 - 712118 

Onderwerp Aangepast raadsvoorstel Afstemming controleplan 2020 en kaders 
rechtmatigheidsverantwoording 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van het aangepaste raadsvoorstel Afstemming 
controleplan 2020 en rechtmatigheidsverantwoording 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690670 - 712105 

Onderwerp Reactie op houtskoolschets van het ministerie van VWS over de acute 
zorg 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. De brief van Winterswijk te onderschrijven door deze mede te 
ondertekenen. 
2. De verantwoordelijke portefeuillehouder aan te wijzen voor verdere 
betrokkenheid bij het onderwerp (via een op initiatief van Winterswijk te 
vormen commissie lokaal bestuur) 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689976 - 711676 

Onderwerp Concept inleiding, financiële begroting en begroting in één oogopslag 
2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de inleiding (beleidsmatig en financieel), 
paragraaf weerstandsvermogen, financiele begroting en BIEO 2021. 
2. Eventuele op- en aanmerkingen uiterlijk woensdag 7 oktober 2020 
kenbaar te maken aan het team Financiën. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 712017 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 13 

Afdeling Team Advies 



Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de nieuwsbrief deel 13 voor de raad 
met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van burgemeester 
Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686063 - 708840 

Onderwerp Motie fracties CU-SGP en Gorcum Actief inzake Voortzetting social 
media projecten The Mall / verzoek financiële ruimte te zoeken hiervoor 
bij opstelling begroting 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1.De gemeenteraad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 711789 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 29-09-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 29-09-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/671117 - 711328 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift Klein- Hendriks Advocatuur namens Living 
Better Global Trade inzake weigeringsbeschikking maatwerkvoorschriften 
Vaart 2 te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit  
Het bezwaarschrift inzake de weigeringsbeschikking voor 
maatwerkvoorschriften voor de bedrijfsactiviteiten aan de Vaart 2 te 
Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 21 oktober 2019 in 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689056 - 710183 

Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1 Vaststellen jaarverantwoording kinderopvang 2019 Gorinchem (bijlage). 
2 In te stemmen met de raadsinformatiebrief Z/20/689056 D-711000 
(bijlage). 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/690427 - 711627 

Onderwerp Uitstel van betaling voor buitensportverenigingen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met het voorstel om de buitensportverenigingen in 
Gorinchem uitstel van betaling van de huur van de sportvelden te geven, 
dit voor de maanden oktober, november en december 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685062 - 705451 

Onderwerp Voortzetting subsidierelatie met Slot Loevestein 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegd verzoek tot voortzetting van de 
subsidie aan Stichting Museum Slot Loevestein; 

2. Kennis te nemen van het bijgevoegde ambitiedocument van 
Stichting Museum Slot Loevestein; 

3. Voor de periode 2021 tot en met 2024 opnieuw een subsidie van 
€ 10.000 per jaar aan Stichting Museum Slot Loevestein toe te 
kennen; 

4. Dit kenbaar te maken door middel van bijgevoegde beschikking; 
5. Deze subsidie van € 10.000 per jaar te dekken uit het budget voor 

toeristisch beleid; 
6. De volgende voorwaarden aan deze subsidie te verbinden:  

o Bij communicatie-uitingen communiceert Stichting 
Museum Slot Loevestein dat de leukste weg om het 
museum te bereiken over het water is; 

o Stichting Museum Slot Loevestein zet zich in om 
educatieve programma's voor scholen in de regio aan te 
bieden; 

o Stichting Museum Slot Loevestein behoudt een actieve rol 
in Stichting Vestingdriehoek en vertegenwoordigt de 
regionale belangen in haar netwerk. 


