
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 26 januari 2021 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene (afwezig bij behandeling zaak Z/21/700021-D 
72885);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/20/675256 - 729214 

Onderwerp Aanpassingen raadsvoorstel aangaande de uitvraag van De Nieuwe 
Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de aan het raadsvoorstel toegevoegde financiële 
alinea ter verduidelijking van de minimumeis aangaande de huur. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438086 - 729323 

Onderwerp Annotatie vergadering Triple Helix Stuurgroep op 28 januari 2021 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit In te stemmen met het advies in de annotatie t.b.v. de Triple Helix 
Stuurgroep d.d. 28 januari 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700168 - 729152 

Onderwerp Sluiting stadhuis ivm instellen avondklok corona 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit Geen avond openstelling conform besluit GBT 20-1-2021 
1. Stadhuis sluit op maandag om 18.00 uur ingaande 25 januari a.s. 
2. Stadhuis sluit op dinsdag om 18.00 uur ingaande 26 januari a.s. 
3. Donderdagavond voordeur open tot 20.00 uur ingaande 28 januari a.s. 
4. Dit alleen gedurende de duur van invoering van de avondklok door de 
landelijke overheid 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700021 - 728885 

Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning (Wabo-203137) voor aanbrengen van 
een rookgasafvoer in een reeds vergund tuinhuis. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. Zienswijzen, ingediend door of namens de indiener, tegen het 
verlenen van de omgevingsvergunning ongegrond te verklaren; 

2. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen; 
3. handhavingsverzoek, ingediend door of namens de indiener, 

gericht tegen de aanwezigheid van een houtkachel in het tuinhuis 
af te wijzen omdat er een omgevingsvergunning is verleend; 

4. handhavingsverzoek, ingediend door of namens de indiener, 
tegen het graven van leidingen af te wijzen omdat voor deze 
activiteit in dit geval geen omgevingsvergunning is vereist; 

5. handhavingsverzoek, ingediend door of namens de indiener, 
tegen de opslag van openhaardhout langs de muur van de kerk af 
te wijzen omdat die opslag inmiddels is verdwenen en verplaatst 
is naar een ander deel van de tuin waar die opslag volgens het 
bestemmingsplan is toegestaan; 

6. de aanvrager en de advocaat van de indiener op de hoogte te 
stellen van de genomen besluiten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700010 - 728848 

Onderwerp WerkbedrijfRAP: vergadering 27 januari 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en de bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het WerkbedrijfRAP op 27 januari 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 728858 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 19-01-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 19-01-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699988 - 728826 

Onderwerp VTH-Uitvoeringsprogramma 2021 (Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het VTH-Uitvoeringsprogramma 2021 (vergunningen, toezicht & 
handhaving) vast te stellen. 
2. Het VTH-uitvoeringsprogramma aan de provincie Zuid-Holland aan te 
bieden in het kader van het interbestuurlijk toezicht. 
3. De raad bij de vaststelling van het VTH-jaarverslag door middel van 
een integraal opgestelde raadsinformatiebrief informeren over het VTH-
Jaarverslag en het VTH-Uitvoeringsprogramma 2021. 
4. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Zanten. 

 
 



Zaak / doc nr Z/19/671049 - 725257 

Onderwerp Financiële afronding subsidierelatie Poppodium Gorinchem. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In stemmen met het voorstel om een aanvullende subsidie van 
totaal € 39.060 over 2020 en € 3.716 over 2021 ter beschikking te 
stellen aan het stichtingsbestuur van PoGo. 

2. Met deze subsidie de totaal openstaande rekeningen 2017 t/m 
2020 € 51.410 te verrekenen met de reeds verstrekte subsidie 
Covid 2020 (€ 15.651) en het budget voor PoGo 2020 (€ 39.060). 

3. Het totaal restant van € 3.301 (€ 39.060 + € 15.651 - € 51.410 = € 
3.301) uit betalen aan PoGo. 

4. De totaal openstaande rekeningen januari en februari 2021 € 
3.716 als extra subsidie te verstrekken en te verrekenen met de 
budgetten PoGo 2021. 

5. Geen extra subsidie te verlenen op de inventarislijst. 
6. Het restantbudget 2021 PoGo nog niet terug te laten vallen aan 

de reserves, maar afhankelijk van een goed plan wordt later dit 
jaar meer duidelijk hoe dit geld ingezet kan worden voor de 
doorontwikkeling van de ontmoetingsfunctie, zoals vermeld in het 
Integraal Sociaal Beleid. In de meerjarenbegroting vanaf 2022 is 
voor PoGo € 133.805 gereserveerd. Dit bedrag wordt 
meegenomen in een apart beleidsstuk 'Ontmoeting en 
buurthuisfunctie van de toekomst' passend bij het Integraal 
Sociaal Beleid. 

7. De gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Doesburg. 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691129 - 713596 

Onderwerp I&O Integraal Sociaal Beleid 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde presentatie voor de I&O van de 
gemeenteraad op 11 februari 2021; 
2. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om eventuele wijzigingen in de 
presentatie door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681769 - 726024 

Onderwerp Monitoring laaggeletterdheid 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met monitoring en registratie systeem van Qwsap BV 
voor eerst een periode van 1 jaar. 
2. Het aangaan van de hoofdovereenkomst en verwerkersovereenkomst 
met Qwsap BV. 



 
 

Zaak / doc nr Z/21/700012 - 728875 

Onderwerp programma invoering van de Omgevingswet: toelichting op de planning 
voor 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de 
aangepaste planning van het programma invoering Omgevingswet in 
2021 met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699889 - 728684 

Onderwerp Voortgang realisatie stationstunnel 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de realisatie 
van de stationstunnel op station Gorinchem met behulp van bijgevoegde 
Raadsinformatiebrief; 


