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Zaak / doc nr Z/20/672988 - 720010 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 10-11-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 10-11-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692446 - 717623 

Onderwerp Besluit op aanvraag omgevingsvergunning (Wabo-) 
wachtruimte/kampgebouw op achterterrein woonwagencentrum en besluit 
wijziging dwangsombesluit tot sloop resterende gedeelte Feestpaleis De 
Drie Vuisten (cafegedeelte) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. de aanvraag omgevingsvergunning (Wabo-203033) voor de bouw 
van een kampgebouw/wachtruimte te weigeren; 

2. de dwangsombesluiten te wijzigen. Te bepalen dat uiterlijk 9 
december 2020 het resterend deel van het Feestpaleis De Drie 
Vuisten (het zogenaamde cafégedeelte) moet zijn gesloopt. 
Hiertoe uitsluitend de begunstigingstermijn in de last te wijzigen 
en de rest van het besluit ongewijzigd te laten; 

3. de belanghebbenden te informeren over de genomen besluiten, 
en; 

4. de raad te informeren door middel van een RaadsInformatiebrief 
(RIB) 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675893 - 718502 

Onderwerp raadsinformatiebrief voortgang project 'Herinrichting Haarsekades' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.de raad te informeren over de voortgang in het project herinrichting 
Haarsekades door het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief, 
met inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van wethouder 
Van der Geest. 

 
 



Zaak / doc nr Z/19/438515 - 716295 

Onderwerp Beleidsdocument inburgering 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het concept beleidsdocument Inburgering; 
2. Aan het DB van Avres voor te leggen of zij bereid zijn de in het 

beleidsdocument genoemde taken voor de gezamenlijke 
gemeenten uit te gaan voeren; 

3. Gezamenlijk met de gemeenten Molenlanden en 
Vijfheerenlanden een subsidierelatie aan te gaan met 
VluchtelingenWerk voor de genoemde taken in het 
beleidsdocument; 

4. Het concept beleidsdocument Inburgering voor te leggen aan de 
regionale raad van 16 december 2020; 

5. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake de 
verhoogde taakstelling en veranderopgave inburgering met 
inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692796 - 717394 

Onderwerp Beleidsregels Standplaatsen en venten Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de concept Beleidsregels standplaatsen en venten 
Gorinchem; 
2. in te stemmen met het opstarten van de inspraak procedure. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674828 - 718574 

Onderwerp In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over voortgang 
dossier crossfit en boksschool 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De raad te informeren over de voortgang van het dossier crossfit en 
boksschool Schelluinsevliet 17 en 21 via bijgaande raadsinformatiebrief, 
met inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van wethouder 
van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693744 - 717442 

Onderwerp Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. De bijgevoegde 'Nadere regels coronacompensatie cultuur 
Gorinchem 2020' vast te stellen. 

2. Het subsidieplafond voor de eerste schadeperiode van 15 maart 
2020 tot 1 september 2020 van deze nadere regels vast te 
stellen op € 150.000. 



3. De 'Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 2020' 
en het daarbij behorende subsidieplafond zoals gebruikelijk 
bekend te maken. 

4. De gesubsidieerde culturele instellingen actief te informeren 
over de 'Nadere regels coronacompensatie cultuur Gorinchem 
2020' en de hoogte van het subsidieplafond voor de eerste 
schadeperiode. 

5. De raad te informeren over deze nadere regels door middel van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief, met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Zanten. 

6. In te stemmen met bijgevoegd persbericht. 
7. Het subsidieplafond voor de tweede schadeperiode van 1 

september 2020 tot 1 januari 2021 van deze nadere regels in 
januari vast te stellen. 

8. Ten tijde van de jaarrekening 2020 de benodigde 
administratieve acties te treffen om de financiële afwikkeling van 
de subsidies uit deze nadere regels in 2021 te kunnen voldoen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691480 - 717954 

Onderwerp Verzoek van Loevestein om een bijdrage aan de organisatie van het 
Hugo de Groot-jaar in 2021 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Stichting Museum Slot Loevestein een subsidie van € 10.000 te 
verlenen voor de voorbereiding en organisatie van het Hugo de 
Groot jaar in 2021; 

2. Deze subsidie te dekken uit de beschikbare budgetten voor 
toeristisch beleid en cultuureducatie; 

3. De volgende voorwaarden te koppelen aan deze subsidie:  
o Loevestein stelt voor ten minste twee activiteiten met 

toegangsprijs in de programmering een arrangement 
inclusief vervoer via Riveer op. 

o Een door Gorinchem Citymarketing te ontwikkelen 
arrangement in de Vestingdriehoek (tenminste Loevestein 
en Gorinchem) wordt meegenomen in de landelijke 
promotiecampagne. 

4. In te stemmen met bijgaande subsidiebeschikking. 


