
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 10 november 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 (D. van Zanten niet bij de 
beraadslaging van Z680211/716193) 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/693961 - 717878 

Onderwerp Actieplan jongeren en wapens 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het verzenden van de RIB en het actieplan 
wapens en jongeren onder embargo, in elk geval totdat het bij de 
tweede kamer openbaar wordt gemaakt. 

2. Akkoord te gaan met het persbericht onder embargo. Embargo tot 
11 november 2020 te 17.30 uur. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691496 - 718576 

Onderwerp raadsvragen beschermde dieren bij sloop 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
fractie GroenLinks en ChristenUnie-SGP over beschermde dieren in 
relatie tot sloop gebouwen met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 718435 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 3-11-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 3-11-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673779 - 718113 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR DG&J 
d.d. 12 november 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/20/694253 - 718418 

Onderwerp Mutatieverzoeken toezeggingen november 2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo Toezeggingen 
door de griffie, bij de ingekomen stukken voor de raad van 26 november 
2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 716906 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 14 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de nieuwsbrief deel 14 met 
inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van burgemeester 
Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693098 - 717798 

Onderwerp Voorhangbesluit inzake de toekomst van Studio Peer, Theater 
Peeriscoop en Productiehuis Peeriscoop 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. De raad met dit voorhangbesluit te verzoeken om eventuele 
wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het verrichten 
van een inspanning voor behoud en borging van Theater 
Peeriscoop en Productiehuis Peeriscoop binnen de culturele 
infrastructuur, waarbij wordt uitgegaan van:  

a. Het binnen de cultuurbegroting beschikbaar stellen van 
een eenmalige extra bijdrage van € 120.000 voor 
Theater Peeriscoop/Productiehuis Peeriscoop; 

b. Het uitsplitsen van het bedrag van € 120.000 in een 
transitiebudget van € 50.000 en een 
stimuleringsbijdrage van € 70.000 voor de ontwikkeling 
van sociaal-culturele activiteiten; 

c. De voorwaarde dat de verstrekking van het eenmalige 
bedrag van € 120.000 gepaard gaat met een door 
Theater Peeriscoop/Productiehuis Peeriscoop op te 
stellen transitieplan; 

d. De voorwaarde dat het bedrag van € 120.000 op basis 
van het transitieplan in delen wordt toegekend; 

e. Het in afstemming met Theater 
Peeriscoop/Productiehuis Peeriscoop nader uitwerken 
van afspraken omtrent het transitieplan en het 
gefaseerd toekennen van het bedrag van € 120.000.    



 
 

Zaak / doc nr Z/20/692141 - 715665 

Onderwerp Schriftelijke vragen SP Gorinchem over onderzoeksresultaten inzake 
Jeugdzorg van Follow the Money 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit In te stemmen met het concept antwoord op de schriftelijke vragen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683279 - 716662 

Onderwerp Gunning Europese aanbesteding incidentele inhuur handhavers 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het voornemen van het gunnen aan Handhaving 
Support B.V. voor de incidentele inhuur van handhavers. 
2. De gemeentesecretaris te mandateren de overeenkomst, de 
afwijzingsbrieven en gunningsbrief te tekenen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693972 - 717926 

Onderwerp Overzicht nevenfuncties college van Burgemeester en Wethouders 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaand overzicht Nevenfuncties van leden 
college van Burgemeester en Wethouders met in acht neming 
van de wijzigingen onder mandaat van de burgemeester.  

2. Akkoord te gaan met publicatie op de website van de gemeente 
Gorinchem, met in acht neming van de wijzigingen onder 
mandaat van de burgemeester 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/436257 - 717636 

Onderwerp Startnotitie Praktijkproef Bestemmingsplan Transformatie Arkelsedijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde startnotitie en deze voor te leggen aan 
de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673471 - 714791 

Onderwerp Definitief vaststellen van het huisvestingsprogramma en -overzicht 2021 
Onderwijs 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud van het document: ‘Definitieve 



besluitvorming over de ingediende aanvragen voor opname op het 
huisvestingsprogramma en -overzicht 2021’, 
2. De financiële gevolgen van dit voorstel (€ 89.992) te dekken binnen de 
hiervoor, via de Perspectiefnota 2021-2024, in de begroting 2021 
opgenomen middelen, onder voorbehoud van de definitieve vaststelling 
van  
    de begroting 2021 op 12 november 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692739 - 717050 

Onderwerp Intentieverklaring Samen Bereikbaar-Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.De Intentieverklaring Samen Bereikbaar-Gorinchem als ambassadeur 
aan te gaan.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681886 - 705501 

Onderwerp Evaluatie Maand van Respect 2019 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Maand van Respect 2019; 
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief met inachtneming 
van de wijzigingen met mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438214 - 713762 

Onderwerp Herpositionering coordinatiepunt Nazorg van ex-gedetineerden 18+ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit Verzoekt het college in te stemmen met het principe om: 
1. De dienstverleningsovereenkomst Regionaal Coördinatiepunt Nazorg 
Ex-gedetineerden 18+ AV met Avres te beëindigen per 1 januari 2021; 
2. Per 1 januari 2021 het coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden 18+ 
te beleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid; 
3. Voor 1 januari 2021 afspraken te maken met het Zorg- en 
Veiligheidshuis over financiële afspraken en het borgen van de 
beleidsuitgangspunten Nazorg ex-gedetineerden Gorinchem in relatie tot 
het Regionaal Coördinatiepunt ex-gedetineerden bij het Zorg- en 
Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid. 
4.Akkoord te gaan met het verzenden van een RIB met inachtneming van 
de wijzigingen met mandaat wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691847 - 716083 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP 'collectief regelen 
schuldhulpverlening' 

Afdeling Team Samenleving 



Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie ChristenUnie/SGP over het collectief regelen van 
schuldhulpverlening. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678744 - 716327 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift intrekking bouwvergunning 1994 perceel 
Parallelweg 29 te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de intrekking van de bouwvergunning uit 1994 
voor het perceel Parallelweg 29 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 31 maart 2020 in stand 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/687849 - 716647 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake verleende omgevingsvergunning 
bedrijfsvoeren privé sauna Twijnderstraat 19 te Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de verleende omgevingsvergunning voor het 
bedrijfsvoeren van een privé sauna aan de Twijnderstraat 19:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 2 juli 2020 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676436 - 717513 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake weigering verlenging 
standplaatsvergunning Van Weenen groente en Fruit 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het weigeren van de aanvraag voor de 
verlenging van de tijdelijke standplaatsvergunning aan Van Weenen 
groente en fruit v.o.f. voor de verkoop van groente en fruit aan de 
Kelenstraat:  

1. Ontvankelijke te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 22 januari 2020 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z.102331 - 715032 



Onderwerp raadsvoorstel Herbestemming investeringsbudget Schotbalkenloods 
Grote Merwedesluis (uitwerking motie toewijzing budget 
schotbalkenloods) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan om bijgaand raadsvoorstel (Z.102331/D-712456) voor 
te leggen aan de raad  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680211 - 716193 

Onderwerp Subsidie 2021 Hendrick Hamel Museum 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Een subsidie van € 35.000 te verlenen aan het Hendrick Hamel 
Museum voor het jaar 2021, daaraan de navolgende 
prestatievoorwaarden te verbinden en deze subsidie te dekken uit 
de hiervoor beschikbaar gestelde en in de gemeentebegroting 
opgenomen middelen (en onder voorbehoud van vaststelling van 
de gemeentebegroting 2021): 

  Het resultaat van de intensivering van de inhoudelijke 
samenwerking met het Gorcums Museum aantonen, waarbij 
het resultaat ten opzichte van de evaluatie 2020 zoveel als 
mogelijk SMART in beeld wordt gebracht. 

  De mate en wijze van samenwerking met regionale en lokale 
culturele (erfgoed) partners aantonen, waarbij de resultaten 
ten opzichte van de evaluatie 2020 zoveel als mogelijk 
SMART in beeld moeten wordt gebracht. 

  Aantonen in welke mate het Hendrick Hamel Museum 
bijdraagt aan het realiseren van de gemeentelijke 
beleidsdoelen en ambities voor:  

o cultuur (cultuurvisie met speerpunten cultureel 
erfgoed, cultuureducatie en -participatie); 

o toerisme (toename aantal, verblijfstijd en 
herhaalbezoek dagtoeristen); 

o en internationale betrekkingen. 

  Het resultaat aantonen van het realiseren van substantiële 
structurele alternatieve sponsoring (inclusief de sponsoring 
in natura en diensten om niet). 

  Het aantal betalende en niet-betalende bezoekersaantallen 
aantonen ten opzichte van voorgaande jaren, waarbij de 
Zuid-Koreaanse bezoekers separaat worden geteld. 

2. Medio 2021 de situatie opnieuw te bezien op basis van de 
uitkomst van een evaluatie waarbij de bij beslispunt 1 benoemde 
prestatievoorwaarden worden getoetst. 

3. De raad over dit besluit te informeren met bijgaande 
raadsinformatiebrief (nr. 716796) . 

4. De agendacommissie te verzoeken om medio 2021 een I&O 
sessie over het Hendrick Hamel Museum te agenderen. 


