
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 2 maart 2021 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene (afwezig);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/21/700012 - 735629 

Onderwerp Presentatie I&O - 4 maart - communicatie en participatie programma 
Omgevingswet 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met het gebruik van bijgevoegde presentatie tijdens de 
aanstaande I&O-sessie van 4 maart, met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694685 - 735651 

Onderwerp Raadspresentatie Linge-II-Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met het gebruik van bijgevoegde presentatie tijdens de 
aanstaande I&O-sessie van 4 maart met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694752 - 730731 

Onderwerp Procesplanning visie dienstverlening en toekomstige huisvesting 
Bibliotheek AanZet 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgaande plan van aanpak en 
procesplanning van de Bibliotheek AanZet inzake het ontwikkelen 
van een nieuwe visie op de dienstverlening en de toekomstige 
huisvesting. 

2. In te stemmen met bijgaande brief waarin het college Bibliotheek 
Aanzet verzoekt om voor 1 juli 2021 aan te leveren:  

1. een nieuwe visie op de dienstverlening van Bibliotheek 
AanZet in Gorinchem; 

2. een haalbaar scenario voor de toekomstige huisvesting 
van de bibliotheek bij voorkeur niet stand alone 
georganiseerd (concept Cultuurstraat); 

3. een minimaal scenario waarin de toekomstige huisvesting 
van de bibliotheek stand alone wordt georganiseerd. 

3. In te stemmen met bijgaande procesvoorstel verkoop 



Groenmarkt. 
4. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief waarin de raad 

wordt geïnformeerd over de procesplanning nieuwe visie voor de 
dienstverlening van de bibliotheek, een voorstel voor de nieuwe 
huisvesting van de bibliotheek en de verkoopprocedure 
Groenmarkt 1.  

5. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701190 - 735203 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Gorcum Actief over 
bodemverontreiniging Haarsekaden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van Gorcum Actief betreffende verontreinigde grond 
Haarsekaden, waarna deze doorgezet kan worden naar de griffie voor 
verspreiding onder de raadsleden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702948 - 734872 

Onderwerp raadsvoorstel 3e wijziging Verordening Wmo beschermd wonen en 
opvang 2017 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De raad voor te stellen de verordening Wmo Beschermd Wonen en 
Opvang te wijzigen conform bijgevoegd concept raadsvoorstel met 
wijzingsbesluit, met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670394 - 735093 

Onderwerp Presentatie I&O windprojecten RES 4 maart 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaande presentatie voor de I&O 
windenergie van 4 maart; 

2. Akkoord te gaan met eventuele aanpassingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701588 - 733711 

Onderwerp instrumentarium woningmarkt 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te geven voor bijgevoegde presentatie voor de I&O-sessie van 



11 maart 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z.109299 - 733390 

Onderwerp presentatie I&O-sessie arbeidsmigranten op 18 maart 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde presentatie over huisvesting van 
arbeidsmigranten te houden op 18 maart 2021 
2. Als achtergrondinformatie bij de presentatie het rapport 
Arbeidsmigranten in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden toe te voegen 
aan de uitnodiging voor de I&O 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701362 - 732750 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CDA herijking gemeentefonds 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de bijgaande beantwoording van de schriftelijke 
vragen van het CDA over de herijking van het gemeentefonds met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695005 - 734285 

Onderwerp Concept beleidsmatige teksten jaarstukken 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Eventuele op- en aanmerkingen over de beleidsmatige teksten van de 
jaarstukken 2020 uiterlijk vrijdag 5 maart kenbaar te maken aan het team 
Financiën. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699912 - 733050 

Onderwerp Beleidsvisie ‘de Kracht van Sport 2022-2025’ 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met de kaders van de beleidsvisie 'De Kracht van Sport 
2022-2025', zoals weergegeven in de Samenvatting. 
2. Instemmen met de beleidsvisie ‘De Kracht van Sport 2022-2025’. 
3. De kosten voortvloeiend uit de beleidsvisie ‘De Kracht van Sport 2022-
2025’ te dekken vanuit bestaande middelen binnen het programma sport, 
cultuur en recreatie en het programma sociaal domein (zie financiële 
paragraaf).  
4. De raad via bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te stellen om de 
kaders van ‘De Kracht van Sport 2022-2025’ vast te stellen. 
5. Instemmen met bijgevoegde presentatie voor de I&O nieuw sportbeleid 
op 11 maart 2021. 



6. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.   
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 734562 

Onderwerp Collegevoorstel coronanieuwsbrief nummer 18 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van coronanieuwsbrief deel 18, met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van burgemeester 
Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 735055 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 22-02-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 22-02-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 734757 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst d.d. 16-02-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 16-02-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689751 - 733220 

Onderwerp Aanvullend voorstel snippergroen Poort6, Coupure 2 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Aanvullend aan Poort6 te verkopen 18 m² grond nabij Coupure 2; 
2. Dit onderdeel uit te laten maken van de eerder besloten verkoop 

aan Poort6, waarmee de totaal te verkoop komt op 1.633 m² 
grond voor € 61.560. 

3. De teammanager financiën te mandateren om eventuele verdere 
aanpassingen, die in lijn liggen met het genomen besluit, af te 
wikkelen 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682367 - 731901 

Onderwerp Burgerpeiling 2021 facultatieve vragen 

Afdeling Concerncontrol 



Genomen besluit Het bijgevoegde overzicht Facultatieve vragen burgerpeiling 2021 
gemeente Gorinchem van het onderzoeksbureau Het PON & Telos vast 
te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701377 - 731750 

Onderwerp Evaluatie jaarwisseling 2020/2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de evaluatie jaarwisseling 2020/2021, Pilot 
vuurwerkoverlast meldingsapp & vuurwerkverbod. 
2. In te stemmen met de aanbevelingen uit de evaluatie jaarwisseling 
2020/2021, Pilot vuurwerkoverlast meldingsapp & vuurwerkverbod. 
3. In te stemmen met de bijgesloten raadsinformatiebrief en deze samen 
met het rapport evaluatie jaarwisseling 2020/2021, Pilot vuurwerkoverlast 
meldingsapp & vuurwerkverbod, ter kennisname aan te bieden aan de 
gemeenteraad 
4. Bovenstaande met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van burgemeester Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703105 - 734572 

Onderwerp Evaluatie Stimuleringslening duurzaamheid voor verenigingen, 
stichtingen en scholen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief (RIB) 
betreffende Stimuleringslening duurzaamheid voor verenigingen, 
stichtingen en scholen. 

2. In te stemmen dat wij als gemeente de afsluitkosten van een 
zakelijke Stimuleringslening duurzaamheid van €1.500,- betalen 
uit het gereserveerde uitvoeringsbudget. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703218 - 734897 

Onderwerp I&O Nadere regels subsidies 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie ‘nadere regels Subsidies’ ten 
behoeve van de I&O van 11 maart 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695416 - 732682 

Onderwerp Motie “Gorinchem Levensbestendig Wonen met Zorg en Einde” 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming 



van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 734838 

Onderwerp Mutatieverzoek moties 

Afdeling Overige 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie bij 
de ingekomen stukken van de raad van d.d. 25-03-2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 734835 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 

Afdeling Overige 

Genomen besluit Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie bij 
de ingekomen stukken van de raad van d.d. 25-03-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703177 - 734826 

Onderwerp Talkshow Urban Onderwijs 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen om de ' Talkshow Urban Onderwijs' in Gorinchem te 
organiseren op vrijdag 21 mei. 
2. Deze (co-financiering) te bekostigen uit de OAB middelen (€ 5.000) en 
Gelijke Kansen Alliantie middelen (€ 5.000). 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695903 - 734121 

Onderwerp Vaststellen gezamenlijke uitgangspunten Transitievisie Warmte en 
akkoord gaan met ‘PPT I&O 18-03-2021 Raad Transitievisie Warmte 
Gorinchem’ 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De gezamenlijke uitgangspunten Transitievisie Warmte 
Gorinchem vast te stellen. 

2. Akkoord gaan met de PowerPoint presentatie "PPT I&O 18-03-
2021 Raad Transitievisie Warmte Gorinchem" en deze te 
houden in de I&O op 18 maart 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/435339 - 728946 



Onderwerp Verdeling Middel Gelijke kansen Gorinchem, waaronder de Onderwijs 
Achterstandsmiddelen 2021. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met de verdeling van de OAB middelen volgens de 
tabel uit de inleiding. 

2. Kennis nemen van de bijlage managementletter onderwijsmonitor 
2019-2020. 

3. Instemmen met de verdeling van de Asschergelden. 
4. Instemmen met verdeling van budget uit de begroting 

kinderopvang. 
5. Kennis nemen van de bijlage 'Verdeling middelen Gelijke kansen 

doelgroep 0-6'. 
6. Kennis nemen van de bijlagen ter verantwoording aan de 

inspecteur van het onderwijs; 

  Status kinderopvang Onderwijsinspectie 
  Uitkomsten analyse VVE 2020 over 2019 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700089 - 733765 

Onderwerp zienswijze voorgenomen verkoop bovenwoning Kortendijk 65 door Poort6 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een positieve zienswijze af te geven op de voorgenomen verkoop door 
Poort6 van de bovenwoning Kortendijk 65; 
2. De bij dit voorstel gevoegde brief te versturen. 


