
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 8 december 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/20/672988 - 723492 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 1-12-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 1-12-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673779 - 723091 

Onderwerp Agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J 
d.d. 10 december 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het advies van het kernteam ZHZ inclusief het 
bijbehorende ambtelijke advies voor Gorinchem t.b.v. de agenda voor de 
AB vergadering DG&J d.d. 10-12-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690967 - 717906 

Onderwerp Formatie-uitbreiding van team Buitendienst met 1,0 fte allround 
medewerker, specialisme riolen en gemalen (functieschaal 4) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. De formatie van team Buitendienst met ingang van 1 januari 2021 
uit te breiden met 1,0 fte allround medewerker, specialisme riolen 
en gemalen; 

2. De jaarlijkse lasten (ca. € 50.000,-) voor ca. € 30.000,- te dekken 
uit budget behorende bij het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 
en voor ca. € 20.000,- uit de exploitatiebudgetten voor de 
rioleringen; 

3. De financiële gevolgen te verwerken in een budgettair neutrale 
begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675257 - 723017 

Onderwerp Mogelijke opvang asielzoekers 



Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het ‘Inventariserend onderzoek 
standpunten AZC in Gorinchem’ van I&O Research; 

2. In te stemmen met concept raadsvoorstel 'mogelijke opvang 
asielzoekers'; 

3. De raad te informeren met de raadsinformatiebrief;  
4. In te stemmen met het versturen van de bewonersbrief; 
5. In te stemmen met het persbericht. 
6. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 

mandaat van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696059 - 721600 

Onderwerp Ondersteuning buurthuizen en speeltuinverenigingen n.a.v. Covid-19 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. De extra middelen 2020 Covid-19  'Buurt- en dorpshuizen' en 
'Vrijwilligersorganisaties jeugd' toe te kennen aan De Bogerd, 
PoGo, de Aanlegsteiger, Rozenobel, de Arkelse Padvinders en 
Speeltuinvereniging Lingewijk. 

2. Kennis te nemen van de redenen waarom andere organisaties 
geen aanspraak maken op deze middelen. 

3. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief in de bijlage. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693893 - 723018 

Onderwerp Van concept-RES naar RES 1.0 Alblasserwaard: stand van zaken en 
participatie 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Instemmen met het communicatie en participatieplan RES 1.0 
Alblasserwaard 

2. Kennis nemen van de stand van zaken concept-RES naar RES 
1.0 Alblasserwaard 

3. De raad informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 722879 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 15 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de corona nieuwsbrief 15 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694664 - 720083 



Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 
en verlenen omgevingsvergunning 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:  

1. Bijlage 1 ‘De Nota van antwoord zienswijzen dijkversterking 
Gorinchem-Waardenburg van 9 oktober 2020’ vast te stellen 
voor de onderdelen die betrekking hebben op het grondgebied 
van Gorinchem. 

2. Bijlage 2 'Staat van wijzigingen van 30 november' 2020 vast te 
stellen. 

3. Bijlage 3 ‘Het bestemmingsplan dijkversterking Gorinchem – 
Waardenburg NL.IMRO.0512.BP2020192-4001’ gewijzigd vast 
te stellen, om uitvoering van de dijkversterking op dit traject 
mogelijk te maken. 

2. Bijgevoegde brief te sturen aan het colllege van dijkgraaf en 
heemraden van het  waterschap Rivierland over de mogelijke 
meekoppelkansen  van de gemeente Gorinchem in het kader van de 
dijkversterking Gorinchem - Waardenburg waarin het proces en de 
besluitvorming van de gemeente Gorinchem  ten aanzien van  de 
meekoppelkansen wordt geschetst.  
3.Bovenstaande met inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673702 - 721811 

Onderwerp Nadere regels subsidies 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de nieuwe nadere regels:  
1. Jeugdsport 
2. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
3. Flankerend ouderenbeleid 
4. Ondersteuning ouderenbonden 
5. Bliek in Actie 
6. Stimulering initiatieven inclusief sporten, gezonde leefstijl 

en 55 + 
7. Scoutinggroepen 
8. Straat- en buurtactiviteiten 
9. Amateurkunst 

10. Cultuureducatie en cultuurparticipatie 
11. Culturele initiatieven vanuit stichtingen-verenigingen uit de 

gemeente Gorinchem 
12. Professionele podiumkunsten 
13. Subsidie non-formele volwasseneneducatie 
14. Transformatie opgave Beschermd Wonen en Opvang 

2. Intrekken van de volgende beleidsregels en nadere regels;  
1. Beleidsregel speeltoestellen op schoolpleinen* 
2. Beleidsregel initiatieven sportverenigingen 
3. Beleidsregel compensatie huurtarieven 

binnensportaccommodaties* 
4. Beleidsregel Jeugdsport 
5. Beleidsregel culturele instellingen gemeente Gorinchem 
6. Beleidsregel initiatieven vanuit culturele stichtingen en 

verenigingen 



7. Nadere regel Amateurkunst 
8. Beleidsregel Cultuureducatie 
9. Beleidsregel adviesorganen (vrijwilligers) die zich richten 

op (onderdelen van) de Wmo* 
10. Beleidsregel deskundigheidsbevordering vrijwilligers 
11. Beleidsregel ondersteuning maatschappelijke 

gehandicaptenactiviteiten* 
12. Beleidsregel flankerend ouderenbeleid 
13. Beleidsregel ouderenbonden 
14. Beleidsregel scoutinggroepen 
15. Beleidsregel speeltuinverenigingen en speel-o-theek* 
16. Beleidsregel burgerinitiatieven Gorinchem 
17. Beleidsregel straat- en buurtactiviteiten 
18. Nadere regels subsidie non formele volwasseneneducatie 

arbeidsmarktregio Gorinchem 2019 
3. Voor het jaar 2021 de volgende subsidieplafonds vaststellen:  

1. Jeugdsport ad € 61.000 
2. Deskundigheidsbevordering vrijwilligers ad € 10.000 
3. Flankerend ouderenbeleid ad € 17.000 
4. Ondersteuning ouderenbonden ad € 20.000 
5. Bliek in Actie ad € 103.124 
6. Inclusief sporten, gezonde leefstijl en 55 + ad € 17.000 
7. Scoutinggroepen ad € 20.000 
8. Straat- en buurtactiviteiten ad € 13.201,69 
9. Amateurkunst ad € 65.000 

10. Cultuureducatie en cultuurparticipatie ad € 50.000 
11. Culturele initiatieven vanuit stichtingen-verenigingen uit de 

gemeente Gorinchem € 115.000 
12. Professionele podiumkunsten ad € 85.000 
13. Subsidie non-formele volwasseneneducatie € 160.000 
14. Transformatie opgave Beschermd Wonen en Opvang ad 

€ 400.000 
4. De raad te informeren met de raadsinformatiebrief; 
5. In te stemmen met het versturen van de brief 'nieuwe 

subsidieverordening'. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692038 - 722626 

Onderwerp Ondertekening intentieverklaring regenboogstad 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met intentieverklaring Regenbooggemeente; 
2. Wethouder Eelke Kraaijeveld te machtigen namens de gemeente de 
intentieverklaring op vrijdag 11 december samen met de Gorinchemse 
Regenboogalliantie te ondertekenen. 
3. De gemeenteraad op te hoogte te brengen via de nieuwsbrief. 
4. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694964 - 722477 

Onderwerp Convenant Klimaatadaptief Bouwen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. In te stemmen met aansluiting bij het Convenant Klimaatadaptief 
Bouwen. 

2. De Raad via bijgaande raadsinformatiebrief op de hoogte stellen 
van de klimaatadaptieve ontwikkelingen in de gemeente.   

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696193 - 721805 

Onderwerp Subsidie Voedselbank 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het verlenen van een subsidie van € 15.000 in 
2020 aan de Voedselbank. 
2. Akkoord te gaan met het versturen van de bijgevoegde 
raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen en onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693098 - 721324 

Onderwerp Toekomst Theater Peeriscoop, Productiehuis Peeriscoop en Studio Peer 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de door de fracties aangeleverde 
zienswijzen m.b.t. het ontwerpbesluit van 10 november 2020; 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een eenmalige 
extra bijdrage van € 120.000 voor Theater 
Peeriscoop/Productiehuis Peeriscoop; 

3. In te stemmen met het uitsplitsen van het bedrag van € 120.000 
in een subsidie van € 50.000 in 2020 voor het opstellen van een 
transitieplan, en een subsidie van € 70.000 in 2021 ter stimulering 
van de ontwikkeling van sociaal-culturele activiteiten; 

4. In te stemmen met het vinden van dekking voor de eenmalige 
bijdrage van € 120.000 binnen de cultuurbegroting van 
respectievelijk 2020 en 2021; 

5. In te stemmen met het aan de subsidie van € 50.000 in 2020 
verbinden van de voorwaarde dat er een transitieplan wordt 
opgesteld gericht op de toekomstige borging van de organisatie; 

6. In te stemmen met het aan de subsidie van € 70.000 in 2021 
verbinden van voorwaarden die volgen uit het transitieplan en de 
bijdrage aan de gemeentelijke cultuurvisie; 

7. In te stemmen met het informeren van de raad middels 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

8. In te stemmen met het verzenden van het persbericht met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686089 - 715365 

Onderwerp Uitwerking motie 'Gorcum verdient schone straten!' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. Uitvoering te geven aan de Motie Gorcum verdient schone straten door 
bijgaand Plan van Aanpak vast te stellen; 
2. De gemeenteraad via bijgevoegde RIB inclusief Plan van Aanpak in 
kennis te stellen van de wijze waarop de motie wordt uitgevoerd. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689751 - 721478 

Onderwerp Aankoop snippergroen Poort6 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Aan Poort6 te verkopen 1.615 m² grond voor € 60.750,-, zoals 
gespecificeerd is opgenomen in de bijlage van de brief van Poort6 
(In721916, d.d. 25 november 2020) ; 

2. De notariële kosten en kosten kadaster te delen, 1/3 gemeente en 
2/3 Poort6; 

3. Bij twee percelen handhavend op te treden, door ingebruik 
genomen gronden terug te vorderen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696223 - 722779 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake verkiezingen 2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
het CDA inzake de verkiezingen 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673945 - 722286 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 10 december 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en de bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 10 
december 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682367 - 713531 

Onderwerp Opzet collegeonderzoek Informatieveiligheid 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. De bijgevoegde onderzoeksopzet collegeonderzoek 
Informatieveiligheid vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693514 - 721803 



Onderwerp Overzicht terugblik Sportgemeente van het jaar 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met de Raadsinformatiebrief  terugblik Sportgemeente van 
het jaar 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674968 - 722172 

Onderwerp Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid~Holland Zuid op 
10-12-2020 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit  
1. Kennis te nemen van de AB-stukken VRZHZ d.d. 10 december 2020 
2. Kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten 
van de AB-vergadering VRZHZ d.d. 10 december 2020 


