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Zaak / doc nr Z/20/675256 - 720143 

Onderwerp Raadsvoorstel kaders uitvraag De Nieuwe Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het Raadsvoorstel zoals opgenomen in bijlage 
1 Concept RV uitvraag DND; 

2. In te stemmen met het persbericht zoals opgenomen in bijlage 2 
Concept persbericht uitvraag DND; 

3. In te stemmen met het document 'bidbook' zoals opgenomen in 
bijlage 3 Concept document bidbook; 

4. Kennis te nemen van de uitkomst van de 0-meting zoals 
opgenomen in bijlage 4 Tekstrapport 0-meting en bijlage 5 
Financieel overzicht 0-meting; 

5. In te stemmen met het advies om het tekstrapport en het 
financiële overzicht van de 0-meting met de raad te delen, 
voorzien van de oplegger zoals opgenomen in bijlage 6 
Leeswijzer 0-meting. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695473 - 720898 

Onderwerp inhoudelijke onderlegger presentatie Ontwikkelingen beschermd wonen 
en opvang IenO 3-12-2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de inhoudelijke onderlegger voor de presentatie 
van ontwikkelingen beschermd wonen en opvang in IenO 3-12-2020, met 
inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 720841 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 17-11-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 17-11-2020 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/690001 - 710718 

Onderwerp Projectopdracht om te komen tot een overdekte bewaakte fietsenstalling. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de projectopdracht Fietsenstalling 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691838 - 714545 

Onderwerp Subsidie aanvraag ZonMw Project Netwerkversterking senioren 65+ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Bij een positief besluit van ZonMw in te stemmen met de (tijdelijke) 
uitbreiding van het project Netwerkversterking kwetsbare inwoners met 
een nieuwe loot "eenzame thuiswonende senioren vanaf 65 jaar". 
2. Een subsidiebedrag van € 10.000,-- euro beschikbaar te stellen voor 
dit project conform cofinancieringsvoorwaarden van ZonMw. 
3. Mocht de subsidie aanvraag niet gehonoreerd worden in te stemmen 
met financiering van het project uit eigen middelen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690407 - 711553 

Onderwerp Modernisering en aanpassingen in veiligheid 1e etage 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het ontwerp werkcafé  
2. In te stemmen met het ontwerp vide  
3. In te stemmen met de compartimentering voortkomende uit de 

veiligheidsscan en opdracht te verstrekken tot uitvoering in lijn 
met de voorstelde wijze. 

4. In te stemmen met het verplaatsen van grote evenementen (> 
25 personen) naar de hal van het stadhuis 

5. In te stemmen met het bijbehorende dekkingsvoorstel (hoofdstuk 
financiën) om de plannen te verwezenlijken 

6. In te stemmen met de financieel budget neutrale gevolgen te 
verwerken in een begrotingswijziging 

7. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief die de 
raad informeert over de start van de activiteiten 1ste etage en het 
besluit omtrent de hal/lobby, met inachtneming van de 
wijzigingen en onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688879 - 708177 

Onderwerp Modernisering lobby (ontvangsthal) stadhuis 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. Kennisnemen van het totaalbeeld ontwerp, begroting en 
uitsplitsing van bouwstenen met betrekking tot de herinrichting 
van de hal/lobby in het stadhuis. 

2. Verdere uitwerking en besluitvorming van het onderwerp 



modernisering Hal/Lobby stadhuis uit te stellen tot 1e helft 2021, 
waarbij rekening wordt gehouden met de ontwikkelingen van 
Corona en de samenhang met de huisvestingsvisie 

3. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief welke is bijgesloten 
in het college voorstel "Modernisering en aanpassingen in 
veiligheid 1ste etage" welk voorstel u gelijktijdig ontvangen 
heeft, met inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692002 - 715262 

Onderwerp Annuleringen steiger cruisevaart 2020 door toedoen corona 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. Af te zien van de normaal geldende annuleringsvoorwaarden voor de 
cruisevaart en in deze coronacrisis maatwerk te leveren; 
a. Reserveringskosten als vergoeding administratiekosten wel in rekening 
te brengen; 
b. De havengelden te crediteren indien er geen gebruik is gemaakt van 
de steiger in de periode 13 maart-31 december 2020. 
2. Akkoord te gaan met het versturen van de bijgaande 
raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen en onder 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/680445 - 720064 

Onderwerp AVA Oasen 24 november 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1.Kennisnemen van de annotatie aandeelhoudersvergadering Oasen op 
24 november 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684046 - 710481 

Onderwerp Collegevoorstel regiovisie en actieplan Geweld hoort nergens thuis 2019-
2022 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De Regiovisie en Actieplan Zuid-Holland Zuid 2019-2022 'Voor een 
toekomst zonder geweld' vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692438 - 715295 

Onderwerp Gladheidbestrijding in winterperiode 2020/2021 in Gorinchem 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit In te stemmen met het uitvoeringsplan gladheidbestrijding, alsmede de 



(primaire) strooiroute's voor de winterperiode 2020/2021 in de gemeente 
Gorinchem, 
In te stemmen met het besluit om de raad te informeren over het 
uitvoeringsplan gladheidbestrijding door het versturen van de 
raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695003 - 719766 

Onderwerp Mandaat en volmacht tijdens verlof teammanager Financien 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In afwijking van het machtigings- en volmachtbesluit gemeente 
Gorinchem 2019 en bij afwezigheid van de teammanager 
Financiën, volmacht te verlenen aan de teammanager 
Stadsontwikkeling om namens de gemeente Gorinchem 
privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten welke vallen 
binnen de doelstelling en taak van het team Financiën, tot een 
waarde of tegenprestatie van gelijk of minder dan de Europese 
aanbestedingsgrens. 

2. In afwijking van het machtigings- en volmachtbesluit gemeente 
Gorinchem 2019 en bij afwezigheid van de teammanager 
Financiën, mandaat te verlenen aan de teammanager 
Stadsontwikkeling om namens de gemeente Gorinchem alle 
feitelijke handelingen te verrichten die samenhangen met de 
volmacht zoals beschreven in lid 1 van dit besluit en welke vallen 
binnen de doelstelling en taak van het team Financiën. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670468 - 706047 

Onderwerp Uitwerking motie "Terugdringen verspreiding reclamedrukwerk" 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. uitvoering te geven aan de aangenomen motie 'Reclamedrukwerk'; 
2. over te gaan tot het invoeren van het principe van de 'ja-ja' sticker; 
3. de (maximale) kosten ad € 5.000 te dekken binnen de bestaande 
budgetten van Waardlanden; 
4. hiervoor een ontmoedigingsbeleid te voeren naar voorbeeld van het 
niet oplaten van feestballonnen en de lokale winkeliers en de Gorcumse 
ophalers van het oud-papier via een algemeen bericht op de hoogte te 
stellen van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de motie 
'Reclamedrukwerk'; 
5. de gemeenteraad via bijgevoegde RIB in kennis te stellen van de wijze 
waarop de motie wordt uitgevoerd. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692000 - 715117 

Onderwerp Vaststellen tarief Lingehaven vanaf 1 januari 2021 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. De tarieven 2021 voor de Lingehaven vast te stellen  



2. Korting van 10% op het havengeld voor app-betalers te handhaven. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690574 - 719317 

Onderwerp Vaststelling van het bestemmingsplan ‘Hoog Dalem, actualisatie 
middengebied’ en het beeldkwaliteitsplan ‘Middengebied Hoog Dalem’ 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De 'Nota van Zienswijze, ontwerpbestemmingsplan “Hoog 
Dalem, actualisatie middengebied'' van 4 november 2020 door 
de gemeenteraad te laten vaststellen. 

2. De gemeenteraad conform het bijgevoegde raadsvoorstel voor 
te stellen: 

1. De 'Nota van Zienswijze, ontwerpbestemmingsplan Hoog 
Dalem, actualisatie middengebied'' van 4 november 2020 
vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan 'Hoog Dalem, actualisatie 
middengebied' (NL.IMRO.0512.BP2018184-4001) 
ongewijzigd vast te stellen.  

3. Het beeldkwaliteitsplan ‘Middengebied Hoog Dalem’ 
ongewijzigd vast te stellen. 

4. Voor het bestemmingsplan 'Hoog Dalem, actualisatie 
middengebied' geen exploitatieplan vast te stellen. 


