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Zaak / doc nr Z/19/436257 - 727724 

Onderwerp Startnotitie Praktijkproef Bestemmingsplan Transformatie Arkelsedijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Het ter vastlegging voorleggen van de Startnotitie Praktijkproef 
Bestemmingsplan Transformatie Arkelsedijk aan de gemeenteraad, met 
behulp van het bijgevoegde raadsvoorstel. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 727922 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 5-01-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 5-01-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688233 - 727289 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift dhr. Knuvers inzake afwijzen aanvraag 
tweede traplift 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van de aanvraag voor een tweede 
traplift op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
(Wmo):  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 21 juli 2020 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678562 - 726243 

Onderwerp Zienswijze wijziging begroting 2021 Gemeenschappelijke Regeling Dienst 
Gezondheid & Jeugd ZHZ (GR DG&J) voor Serviceorganisatie Jeugd 
ZHZ 



Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de definitieve begrotingswijziging 2020, de 
tweede bestuursrapportage 2020 en begrotingswijziging 2021 van 
de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ (SOJ). 

2. In te stemmen met het raadsvoorstel en de concept zienswijze bij 
de begrotingswijziging 2021 van de SOJ ZHZ. 

3. Bovenstaande met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 727160 

Onderwerp Raadsinformatiebrief corona nieuwsbrief 16 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van de Corona nieuwsbrief deel 16 met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van burgemeester 
Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697152 - 725668 

Onderwerp Brief Ouderplatform Zuid-Holland Zuid inzake het signaal dat er 
misstanden zijn bij één van de grootste jeugdzorgaanbieders van 
Nederland (Horizon) 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. in te stemmen met antwoordbrief aan het ouderplatform ZHZ 
2. de gemeenteraad met de raadsinformatiebrief te informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699248 - 727157 

Onderwerp Analyse ontwikkelingen in de Avres-regio tijdens de coronacrisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het document 'Analyse ontwikkelingen in de 
Avres-regio tijdens de coronacrisis'. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/692575 - 727221 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift mw. Majdalawy inzake afwijzing aanvraag 
urgentieverklaring 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van de aanvraag voor een 
urgentieverklaring:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 



2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 18 september 2020 in 
stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699067 - 726862 

Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 
- De financiële gevolgen van de decembercirculaire voor 2020 te 
verwerken in de jaarrekening 2020. 
- De financiële gevolgen van de decembercirculaire voor 2021 en verder 
via een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2021. 
- De geoormerkte budgetten toe te voegen aan de desbetreffende 
begrotingsonderdelen. 
- Bovenstaande met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699117 - 726953 

Onderwerp Doorstart RMA-opgave vrijetijdseconomie 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegde notitie over de RMA-opgave 
Vrijetijdseconomie. 

2. In te stemmen met de nieuwe focus binnen deze opgave op het 
afstemming ten behoeve van:  

o de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinies; 
o het Groene Hart; 
o fiets-, wandel- en vaarroutes; 
o verbinding en toegankelijkheid toeristische voorzieningen; 
o riviercruisevaart. 

3. In te stemmen met onderstaande vertegenwoordiging van de AV-
gemeenten in het Groene Hart:  

o bestuurlijk platform Groene Hart door Teunis Jacob Slob; 
o bestuurlijke tafel Water, Groen en Vrije Tijd door Arco 

Bikker; 
o iconenversnellingsoverleg door Arco Bikker. 

4. In te stemmen met bestuurlijke vertegenwoordiging van de AV-
gemeenten bij het Pact van Loevestein door Joost van der Geest. 

5. In te stemmen met bestuurlijke vertegenwoordiging van de AV-
gemeenten bij het de Dutch Delta Cruise Port door Joost van der 
Geest, namens de Vestingdriehoek. 

6. In te stemmen met bestuurlijke vertegenwoordiging van de AV-
gemeenten bij Uit®waarde door Cees Taal. 

7. In te stemmen met geen structurele bestuurlijke 
vertegenwoordiging van de AV-gemeenten bij de Erfgoedtafel 
Oude Hollandse Waterlinie. 

8. In te stemmen met geen structurele bestuurlijke 
vertegenwoordiging van de AV-gemeenten bij de Stichting Oude 
Hollandse Waterlinie. 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/698627 - 726244 

Onderwerp Opdrachtbeschrijving om te komen tot een lokale contractering van de 
stichting Jeugdteams ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de opdrachtomschrijving (bijlage) inclusief 
aandachtspunten zoals opgenomen in de memo van 3 december 
2020 door de ambtelijk opdrachtgever (bijlage). 

2. Voor het definitief maken van de opdracht in januari 2021 het MT 
Jeugd ZHZ te vragen zich te overtuigen dat voldoende tijd en 
expertise beschikbaar is om tot volledig afgeronde en 
besluitvormingsrijpe voorstellen te komen. 

3. Het MTJeugd ZHZ te vragen voor voldoende scheidslijn te zorgen 
tussen het deel waar we contractueel verantwoordelijkheid 
dragen ten opzichte van de stichting voor uitvoering van de taken 
en bevoegdheden in regionaal verband en dat deel dat nodig is 
voor de integrale uitvoering binnen de lokale teams. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695721 - 724947 

Onderwerp Reactie op ongevraagd advies cliëntenraad Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief waarin een 
reactie wordt gegeven op het ongevraagd advies van de cliëntenraad van 
Avres over het vergroten van de bekendheid van schulddienstverlening 
voor inwoners uit de gemeente Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697611 - 725875 

Onderwerp Schriftelijke vragen fractie ChristenUnie/SGP & SP inzake crisisoverleg 
jongeren 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fracties ChristenUnie-SGP en SP over het crisisoverleg jongeren met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691103 - 726591 

Onderwerp Vastgesteld Inkoopkader jeugdhulp ZHZ 2022 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de raadsinformatiebrief met als bijlagen het 
vastgesteld inkoopkader, de informatiebrief van de GR DGenJ ZHZ en 



nota van reactie. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695692 - 722020 

Onderwerp vaststellen mandaatbesluit 2021 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. vaststellen Mandaatbesluit 2021 gemeente Gorinchem, met 2 bijlagen: 
1) Mandaatregister 2021 gemeente Gorinchem, 2) Lijst met afkortingen. 
2. intrekken Mandaatbesluit gemeente Gorinchem 2019 
3. intrekken Machtigings- en volmachtbesluit gemeente Gorinchem 2019 
4. intrekken Interne instructie machtigings- en volmachtbesluit gemeente 
Gorinchem 2019 
5. bovenstaande met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699297 - 727259 

Onderwerp Verlening omgevingsvergunningen voor sportschool Crossfit, 
Schelluinsevliet 17 (Wabo-202963), en boksschool Team Massarroni, 
Schelluinsevliet 21 (Wabo-202964), beiden te Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Zienswijzen omwonenden/flatbewoners en omwonende Kanaal 
van Steenenhoek, beiden te Gorinchem, tegen het voorgenomen 
besluit om de omgevingsvergunningen te verlenen, ongegrond te 
verklaren; 

2. de gevraagde omgevingsvergunning voor het gebruik door 
sportschool Crossfit in het pand Schelluinsevliet 17 (Wabo-
202963) te verlenen onder de voorwaarden dat aan de 
geluidsrapporten en hierdoor aan de wettelijke voorschriften wordt 
voldaan; 

3. meer specifiek aan de omgevingsvergunning Crossfit het 
voorschrift te verbinden dat: (1) tijdens het werken met halters in 
heel de zaal gebruik moet worden gemaakt van speciale 
geluiddempende matten, type dropblock ATX 15cm, (2) tijdens 
het werken met halters de nodige afstand tot de kolommen in acht 
moet worden genomen, zoals aangeven op een plattegrond van 
de sportschool behorend tot de vergunning en (3) de deuren 
tijdens het uitvoeren van sportactiviteiten gesloten moeten zijn; 

4. de gevraagde omgevingsvergunning voor het gebruik door 
boksschool Team Massarroni in het pand Schelluinsevliet 21 
(Wabo-202964) te verlenen onder de voorwaarden dat aan de 
geluidsrapporten en hierdoor aan de wettelijke voorschriften wordt 
voldaan; 

5. meer specifiek aan de omgevingsvergunning Team Massarroni 
het voorschrift te verbinden dat: (1) een geluidsisolerend plafond 
in de boksschool wordt aangebracht en (2) de deuren tijdens het 
uitvoeren van sportactiviteiten gesloten moeten zijn; 

6. de verleende omgevingsvergunningen op 12 januari 2021 
verzenden en de aanvragers, Poort6 en alle indieners van 
zienswijzen hiervan op de hoogte te stellen, en; 

7. de vergunningen ter kennisgeving aan de raad -via de Griffie- toe 
te zenden, gelet op de gestelde eerdere raadsvragen en de RIB. 



8. In gesprek gaan met de verhuurder, Poort6, en beide 
sportscholen om vrijblijvend de mogelijkheden te verkennen voor 
andere lokaties voor Crossfit en boksschool Team Massarroni. 
Poort6 en de sportscholen voor een gesprek met wethouders Van 
Zanten en Van Doesburg uitnodigen. 


