
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 22 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/20/688749 - 710031 

Onderwerp Afvaardiging ALV VNG d.d. 25-09-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Wethouder Van Zanten aan te wijzen als vertegenwoordiger van de 
gemeente Gorinchem voor digitale deelname aan de Algemene 
Vergadering van de VNG d.d. 25-09-2020; 
2.te besluiten volgens het bijgevoegde memo met stemadvies 
standpunten te bepalen; 
3.te besluiten wethouder Van Zanten te mandateren om naar bevind van 
zaken te handelen voor de onderwerpen die niet zijn genoemd in het 
bijgevoegde stemadvies. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686761 - 706862 

Onderwerp Informatie van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ over ontwikkelingen: 1. 
Pluryn Hoenderloo groep 2. Jeugdbescherming West 3. Informatie 
Knooppunt Zorgfraude 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de informatiebrief over:  
1. de wijze waarop in de regio gehandeld is na sluiting van 

de Pluryn Hoenderloo groep 
2. het verbeterplan van Jeugdbescherming West. 

2. Het verzoek om via de gemeente aan te sluiten op het informatie 
knooppunt zorgfraude als afzonderlijk, integraal met Wmo, besluit 
te nemen. 

3. Akkoord te gaan met verzenden van bijgaande 
raadsinformatiebrief als aanvulling op de informatiebrief van de 
Serviceorganisatie. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673779 - 710134 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het AB DG&J d.d. 24 september 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

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



bijbehorende ambtelijke advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689196 - 709939 

Onderwerp Beleidsplan Openbare ruimte (Buitengewoon groen) 2021-2025 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het herijkte ontwerp Beleid Openbare ruimte 
(Buitengewoon groen) 2021-2025 
2. De gemeenteraad voor te stellen om het herijkte ontwerp Beleid 
Openbare ruimte (Buitengewoon groen) 2021-2025 vast te stellen. 
2a. De gemeenteraad voor te stellen om de huidige exploitatiebudgetten 
openbare ruimte als financieel kader te hanteren en eventueel extra 
benodigde middelen voor omvorming en vervanging in de openbare 
ruimte te betrekken bij de jaarlijkse integrale afweging tussen de 
beschikbare financiële middelen en de gewenste voorziening ten tijde van 
de Perspectiefnota. 
2b Akkoord te gaan met bijgaande presentatie aan de gemeenteraad op 
8 oktober 2020 met inachtneming van de wijzigingen met mandaat van 
wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678080 - 709975 

Onderwerp Analyserapport en aandachtspunten nieuw Grondstoffenbeleid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1). kennis te nemen van het analyserapport en aandachtspunten voor het 
op te stellen nieuw Grondstoffenbeleid; 
2). het analyserapport met aandachtspunten voor te leggen aan de 
gemeenteraad en wel op donderdag 1 oktober in de I&O-sessie; 
3). de gemeenteraad via bijgevoegde RIB voor te bereiden op de I&O-
sessie met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van 
der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683536 - 708427 

Onderwerp De Open Kathedraal 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Zowel met de stichting 'Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572’ 
als met de heer Van Camp in overleg treden over hun in 
voorbereiding zijnde initiatieven, inhoudende 'Het monument van 
de Martelaren' op de locatie Oude Lombardstraat e.o., en 'De 
Open Kathedraal' op de locatie Oostgracht, gelegen nabij de 
Spijksedijk, Glacis en de Flank. 

2. De gemeenteraad via de raadsinformatiebrief, nummer 
Z/20/683536, D-708428, informeren over het beslispunt 1. en het 
toevoegen van het vrijvallende gereserveerde bedrag voor de 
adoptie van 1 glas-in-loodraam ad € 150.000 aan de algemene 
reserve. 

3.  Punt 2 is conform besloten met inachtneming van de wijzigingen 



met mandaat van wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 710164 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 15-09-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 15-09-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689254 - 708989 

Onderwerp Compensatieregeling parkeren omgeving Bagijnenwalstraat 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de parkeersituatie tijdens de bouw van 
woningen binnen het project 'Helden van Gorkum'. 

2. Een compensatieregeling met betrekking tot parkeren in te stellen 
voor bewoners in de directe omgeving van de Bagijnenwalstraat, 
onder de volgende voorwaarden:  

1. Alleen bewoners die in een van de volgende straten 
wonen kunnen aanspraak maken op de regeling: 
Bagijnenwalstraat, Heerenlaantje, Oude Lombardstraat en 
Lindeboom (primaire locaties). Zie hiervoor ook 
bijgevoegde overzichtskaart. 

2. De aanvrager moet in het bezit zijn van een eerste 
parkeervergunning voor bewoners. Het abonnement is 
geldig voor het kenteken dat is gekoppeld aan die 
vergunning. 

3. Per aanvraag wordt maximaal één abonnement verstrekt 
en er worden in totaal maximaal 40 abonnementen 
uitgegeven. 

4. Verstrekken van dit tijdelijke abonnement gebeurt 
kosteloos. 

5. Mocht na vier weken blijken dat er nog ruimte is in deze 
regeling dan wordt deze ook opengesteld voor bewoners 
van de Hoveniersstraat en Katerstraat (secundaire 
locaties). Ook dit is op de kaart aangeduid. 

6. Deze regeling treedt in werking per 23 september 2020 en 
blijft van kracht gedurende de werkzaamheden. 

7. Bewoners die al een regulier abonnement afnemen tegen 
de volledige kostprijs kunnen geen aanspraak maken op 
restitutie in enige vorm. 

3. De raad hierover te informeren door het versturen van bijgaande 
raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688894 - 709902 

Onderwerp Evaluatie subsidieverordening groene daken en stimuleringslening 
duurzaamheid 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief subsidieverordening 
groene daken en stimuleringslening duurzaamheid, en deze te verzenden 
naar de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673945 - 709325 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 24 september 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 24 
september 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676705 - 709927 

Onderwerp Perspectiefnota 2021-2024 deel II 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorliggende Perspectiefnota 2021-2024 deel II; 
2. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om redactionele 
wijzigingen door te voeren in de definitieve versie van de Perspectiefnota 
2021-2024 deel II; 
 
Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De perspectiefnota 2021-2024 deel II vast te stellen; 
2. De financiële consequenties te verwerken in een begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438515 - 710028 

Onderwerp Pilots Inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken 
van de Pilots Inburgering. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678714 - 709872 

Onderwerp Van Onderwijsachterstanden beleid naar Gelijke kansen beleid. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1 In te stemmen met het raadsvoorstel "Van VVE-beleid naar Onderwijs 
Achterstanden Beleid", 
2 In te stemmen met de bijgevoegde presentatie voor de I en O op 8 
oktober. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/688482 - 709797 

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

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaand aangepast raadsvoorstel. 


