
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 15 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/20/697818 - 726088 

Onderwerp Schriftelijke vragen van Mw. Van Maaren namens Fractie Van Maaren 
inzake de brief van Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gorinchem 
(KHN) en Winkeliersvereniging Hartje Gorkum aan het College van 
Burgermeester en Wethouders d.d. 1 december 2020. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de concept antwoorden zoals verwoord in de bijlage 
naar aanleiding van de schriftelijke vragen Van Fractie van Maaren 
inzake Koninklijke Horeca Nederland afdeling Gorinchem en 
Winkeliersvereniging Hartje Gorkum. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697158 - 723690 

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA Jongeren in de kerstvakantie 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met beantwoording schriftelijke vragen van fractie CDA, 
met inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van wethouder 
Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676656 - 723733 

Onderwerp Warmtenet Gildenwijk besluitvorming 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van memo "2020-12-15 Keuzes rond aansluiten 
stadhuis op warmtenet" en de daarin geschetste overwegingen bij keuzes 
rond rolneming in het project; 
2. In te stemmen met bijgaande raadsvoorstel “realisatie 
Warmtenet Gildenwijk” en de raad voor te stellen;  
a. Een toekomstbestendig warmtenet voor onze inwoners in de 
Gildenwijk te realiseren;  
b. De gemeente in de 1e fase van het project als vliegwiel te laten 
functioneren door aansluiting van het stadhuis op het warmtenet; 
c. De hiermee gepaard gaande kosten te dekken uit; 



  De bij beleidsplan duurzaamheid gereserveerde middelen voor 
onderzoek naar een waterstofketel in het stadhuis ad. € 90.000;  

  De reeds opgebouwde ruimte voor vervangingsinvesteringen in 
de huidige meerjarenonderhoudsbegroting ad. € 120.000; 

  De per saldo resterende kosten ad. € 1,5 miljoen  te dekken uit de 
reserve Duurzaamheid. 

 
3. In te stemmen met het projectplan Warmtenet Gildenwijk. 
 
4. Akkoord gaan met de PowerPoint presentatie "PPT I&O 07-01-2021 
Raad warmtenet Gildenwijk" en deze te houden in de I&O op 7 januari 
2021. 
5. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen en onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/672988 - 724742 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d.8-12-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d.8-12-2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693614 - 718536 

Onderwerp Subsidie Matthäus Passion Gorinchem 2021 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Stichting Concerten en Evenementen Alblasserwaard en Land 
van Heusden en Altena een eenmalige subsidie van € 6.060 te 
verlenen voor de organisatie van de Matthäus Passion in 
Gorinchem in 2021. 

2. Deze subsidie te dekken vanuit het beschikbare budget voor 
culturele evenementen voor 2021. 

3. Indien in 2021 opnieuw rijkssteun voor de culturele sector 
beschikbaar wordt gesteld, deze subsidie te dekken vanuit van 
deze middelen. 

4. Akkoord te gaan met bijgevoegde beschikking. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693744 - 720442 

Onderwerp Verdeelplan rijksbijdrage corona cultuur 1e schadeperiode 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het bijgevoegde verdeelplan voor de 
rijksbijdrage en de subsidie van de provincie voor coronasteun 
aan de lokale cultuursector voor de eerste schadeperiode van 15 
maart tot 1 september 2020 van totaal € 89.718,88. 

2. Het verdeelplan uit te voeren binnen de daarvoor in de begroting 



beschikbare bedragen.  
3. De kosten voor extra ambtelijke uren vanuit cultuur, à € 5.000, te 

dekken uit de rijksbijdrage voor coronasteun aan de lokale 
cultuursector.  

4. Voor de tweede schadeperiode van 1 september 2020 tot 1 
januari 2021 een subsidieplafond vast te stellen van € 230.500 en 
deze zoals gebruikelijk bekend te maken  

5. Bij de vaststelling van het verdeelplan voor de tweede 
schadeperiode (medio februari 2021) een besluit te nemen over 
het resterende bedrag van de rijksbijdrage voor ondersteuning 
lokale culturele sector in 2020 om deze al dan niet in te zetten 
voor een eventuele derde schadeperiode in 2021.  

6. De raad te informeren over dit besluit door middel van bijgaande 
raadsinformatiebrief. 

7. In te stemmen met bijgaand persbericht. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438214 - 723127 

Onderwerp Offerte uitvoering Coördinatiepunt Nazorg van ex-gedetineerden 18+ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit In te stemmen met: 
1. De uitvoering van de overeenkomst 'Nazorg (ex-) gedetineerden 
Meerderjarigen Gorinchem en Molenlanden per 1 januari 2021; 
2. De kosten ad. €12.032,- voor de uitvoering van het coördinatiepunt 
nazorg ex-gedetineerden 18+ door het Zorg- en Veiligheidshuis Zuid-
Holland-Zuid. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674779 - 723539 

Onderwerp Openhouden fietsenstalling Kruisstraat in 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De huidige fietsenstalling aan de Kruisstraat open te houden op 
zaterdagen tot en met 30 juni 2021; 
2. De kosten (ca. € 15.000,-) voor het openhouden van de fietsenstalling 
te dekken van budget op kostenplaats duurzaam veilig verkeer 
(kostenplaats 602750); 
3. Deze verlenging te communiceren met het publiek met behulp van 
bijgevoegd persbericht; 
4. De gemeenteraad te informeren met behulp van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696402 - 723155 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de VVD over o.a. een lichtshow tijdens Oud & Nieuw. 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/695296 - 720555 

Onderwerp KPI-rapportage 2019-2020 t.b.v. horizontale verantwoording archiefzorg 
Gemeente Gorinchem. 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit Wij stellen u voor:  

1. Vast te stellen de KPI-rapportage 2019-2020 en de 
aanbevelingen te onderschrijven; 

2. De KPI-rapportage 2019-2020 middels RIB nummer D-723560 
voor te leggen aan de gemeenteraad; 

3. De KPI-rapportage 2019-2020 aan Gedeputeerde Staten toe te 
zenden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696902 - 722966 

Onderwerp Pilot Consultatiebureau voor ouderen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In samenwerking met Rivas, Huisarts en Zorg en Huisartsenpraktijk 
Rosier een Pilot Consultatiebureau voor Ouderen uit te voeren in 2021 
2. Als randvoorwaarde te hanteren dat de inzet van wijkverpleegkundigen 
gefinancierd wordt door verzekeraar VGZ 
3. De geraamde gemeentelijke pilotkosten ad € 33.000 te dekken uit het 
budget Integraal sociaal beleid 2021 (619923/42615) 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695903 - 723980 

Onderwerp Plan van Aanpak Transitievisie Warmte 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het Plan van Aanpak Transitievisie Warmte Gorinchem vast te 
stellen.  

2. Om voor een periode van 2 jaar 1fte toe te voegen aan de 
formatie team Stadsontwikkeling.  

3. De loonkosten van deze tijdelijke medewerker (á € 109.800,- 
voor 2 jaar) te dekken uit de hiervoor beschikbaar gestelde 
middelen in de decembercirculaire 2019 (€201.202,-). 

4. Deze budgettair neutrale wijziging mee te nemen in de 
maandwijzigingsprocedure richting de raad.  

5. Wethouder Kraaijeveld voor eventuele aanvullingen in het Plan 
van Aanpak te mandateren.   

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690092 - 711629 

Onderwerp Verordening starterslening 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De raad voor te stellen het raadsvoorstel over de verordening 
starterslening te behandelen in de I&O-sessie van 7 januari 2021 
2. Bijgevoegde presentatie aan de griffie te sturen ter voorbereiding op de 
I&O van 7 januari 2021 
3. Wethouder Van Doesburg te mandateren om kleine wijzigingen aan te 
aanbrengen. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676016 - 723344 

Onderwerp Annotatie bestuursvergadering Waardlanden dd 17-12-2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen van de stukken behorende bij de bestuursvergadering 
van de GR Waardlanden d.d. 17 december 2020; 
2.Kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten van 
de bestuursvergadering van de GR Waardlanden d.d. 17 december 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697270 - 723963 

Onderwerp Annotatie Regionaal Bestuurlijk Overleg Beschermd Wonen en Opvang 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda van het Regionaal Bestuurlijk Overleg 
Beschermd Wonen en Opvang d.d. 17 december 2020 
2. Met instemming kennis te nemen van de bijgevoegde annotaties voor 
het Bestuurlijk Overleg van 17 december 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697266 - 723867 

Onderwerp samenwerkingsovereenkomst gemeenten en zorgverzekeraar 
Waardenland 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit College 
1. in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst  regionale 
samenwerkingsagenda gemeenten en coöperatie VGZ (zorgverzekeraar 
en zorgkantoor) Waardenland; 
 
Burgemeester 
2. Op grond artikel 171 lid 2 van de gemeentewet wethouder E.C.M. 
Kraaijeveld te machtigen de overeenkomst regionale 
samenwerkingsagenda gemeenten en coörperatie VGZ namens de 
gemeente te ondertekenen 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696677 - 723679 



Onderwerp In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen 
raadslid mw. E. Hamann namens Gorcum Actief 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De raadsvragen van mw. E. Hamann namens Gorcum Actief te 
beantwoorden middels bijgevoegde concept beantwoording 

 
 

Zaak / doc nr Z.108464 - 723799 

Onderwerp Besluitvorming inzake aanvragen tegemoetkoming in planschade gericht 
op de bouw van een hotel in het gebied Buiten de Waterpoort 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De aanvragen om tegemoetkoming in planschade gericht op de 
bouw van een hotel in het gebied Buiten de Waterpoort van 
diverse aanvragers, op grond van de adviesrapportages van 
SAOZ af te wijzen. 

2. Aanvragers per brief te informeren over de besluitvorming, e.e.a. 
conform het bijgevoegde concept besluit 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695252 - 720221 

Onderwerp Pilot Budgetbeheer in samenwerking met Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de pilot Budgetbeheer. 
2. Akkoord te gaan met het verstrekken van een opdracht aan Avres om 
de pilot uit te voeren. 
3. Akkoord te gaan met de financiering van de pilot, gedekt uit het niet 
besteedde budget Beschermd Wonen 2020. Het bedrag wordt via de 
bestemming jaarresultaat 2020 beschikbaar gesteld in 2021. 
4. Opdracht te geven voor het opstellen van een tussentijdse rapportage 
over de resultaten van de pilot. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670446 - 723786 

Onderwerp Presentatie raadsbijeenkomst global goals 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegde presentatie voor de I&O 
raadsbijeenkomst global goals op 14 januari 2021. 
2. Kennis te nemen dat I&O Global Goals in Maart 2020 al door college is 
behandeld, maar destijds is uitgesteld vanwege Covid-19, en huidige 
collegevoorstel een bijgewerkte presentatie betreft voor I&O van 14 
januari 2021. 
3. VNG International uit te nodigen als gastspreker voor korte toelichting 
van de Global Goals en het bieden van concrete handvatten voor 
invulling van de Goals op gemeentelijk niveau. 
4. Binnen de Global Goals de focus te houden op Goal 11 (duurzame 



steden en gemeenschappen) en verder de focus te verleggen:  

  van internationale naar lokale focus. De gedachte is "think global, 
act local". 

  van Goal 4 (onderwijs) en Goal 6 (schoon water & sanitair) naar 
Goal 5 (gendergelijkheid), Goal 7 (betaalbare & duurzame 
energie) en Goal 10 (ongelijkheid verminderen). 

5. Wethouder E. Kraaijeveld te mandateren tot het aanbrengen van 
laatste wijzigingen in de bijgevoegde presentatie 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684266 - 717040 

Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve Organisatie en interne 
controle december 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve organisatie en interne controle december 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z.090917 - 719834 

Onderwerp Aanvullend normbedrag vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege 
Techniek 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het toekennen van een aanvullend benodigde 
gemeentelijke bijdrage van € 1 miljoen voor de vervangende 
nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek en de gemeenteraad hier 
budgettair over laten besluiten. De totale gemeentelijke bijdrage 
komt hiermee uit op € 15,5 miljoen. 

2. De aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 1 miljoen ten laste 
brengen van de in de begroting opgenomen en de in het 
raadsvoorstel benoemde investeringskredieten voor onderwijs. 

3. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel. 
4. In te stemmen met bijgaande beschikking aan het schoolbestuur 

CVO-AV, waarin op basis van het raadsbesluit van 18 juni 2020 
een gemeentelijke bijdrage van € 14,5 miljoen voor de 
vervangende nieuwbouw Gilde Vakcollege Techniek wordt 
toegekend en hiervan een bouwvoorbereidingskrediet als eerste 
voorschot betaalbaar wordt gesteld. 

5. In te stemmen met toelichting van de architect/CVO-AV op het 
schetsontwerp. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697299 - 723934 

Onderwerp Beheerovereenkomst Brede School Schuttersplein Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Instemmen met deze beheerovereenkomst brede school Schuttersplein 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/689673 - 723410 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift handhavingsverzoek dakkapel en privacy 
scherm Het Geuzenhuis 8 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek om handhavend 
op te treden tegen de dakkapel en het privacyscherm aan Het 
Geuzenhuis 8 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 20 augustus 202 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/687735 - 722924 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake afwijzing verzoek verwijderen 
persoonsgegevens 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek tot verwijderen 
van persoonsgegevens:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 16 juli 2020 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690259 - 722982 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake afwijzing Wmo-aanvraag voor 
elektrisch bedienbare garagedeur 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het afwijzen van de Wmo-
aanvraag voor een elektrisch bedienbare garagedeur:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 25 augustus 2020 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694522 - 721704 

Onderwerp B&W voorstel Visie Dienstverlening 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. De raad voorstellen de Visie Dienstverlening 'Gastvrij Gorinchem' vast 



te laten stellen door middel van bijgevoegd raadsvoorstel. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/697220 - 723562 

Onderwerp Kwijtschelding huurlasten voor de SGS accommodaties in coronatijd 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de kwijtschelding van de huurlasten van SGS voor 
de maanden maart, april, mei en juni 2020. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696972 - 723123 

Onderwerp Parkeerprogramma Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De projectopdracht en de inhoud van het parkeerprogramma vast te 
stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696904 - 723079 

Onderwerp Pilot Respijtzorg Thuis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Per 1 januari 2021 een pilot Respijtzorg Thuis  uit te voeren, bestaande 
uit twee onderdelen:  

  Respijtzorg Thuis Light (algemene voorziening) 
  Geindiceerde Respijtzorg Thuis (Wmo maatwerkvoorziening) 

2. Voor de uitvoering van deze pilot € 27.000 beschikbaar te stellen ten 
laste van het budget programma mantelzorgers 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695206 - 721529 

Onderwerp Prestatieafspraken 2021-2025 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de meerjarige prestatieafspraken 2021-2025 
inclusief jaarschijf 2021 tussen woningcorporatie Poort6, 
huurdersvereniging HP6 en de gemeente Gorinchem. 

2. De raad hierover te informeren door het versturen van 
raadsinformatiebrief Z/20/695206 D-723655 over de meerjarige 
prestatieafspraken 2021-2025 en jaarschijf 2021  

3. Wethouder Ro van Doesburg te mandateren namens het college 
de meerjarige prestatieafspraken 2021-2025 met de jaarschijf 
2021 te ondertekenen en eventueel nog ondergeschikte 
wijzigingen door te voeren.  



 
 

Zaak / doc nr Z/20/695009 - 720048 

Onderwerp Regels generator- en hoofdmotorverbod overnachtingsplaatsen 
noordwestelijk deel Vluchthaven 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Op grond van artikel 5.25 van de APV de ‘Regels generator- en 
hoofdmotorverbod overnachtingsplaatsen noordwestelijk deel 
Vluchthaven’ vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694736 - 723252 

Onderwerp verlengen regionale samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en 
opvang 2021 t/m 2024 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit College: 
1. Akkoord te gaan met verlengen van de regionale 
samenwerkingsovereenkomst beschermd wonen en opvang 2021 t/m 
2024. 
 
Burgemeester: 
2. Op grond van artikel 171 lid 2 gemeentewet wethouder E.C.M. 
Kraaijeveld te mandateren de regionale samenwerkingsovereenkomst 
beschermd wonen en opvang 2021-2024 namens de gemeente 
Gorinchem te ondertekenen. 


