
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 9 maart 2021 

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/21/702197 - 735280 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de SP inzake gladheidsbestrijding 
Graaf Reinaldweg 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit In te stemmen met bijgevoegde beantwoording schriftelijke vragen van de 
SP aan het college, d.d. 11 februari 2021, inzake de gladheidsbestrijding 
op de Graaf Reinaldweg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690598 - 735410 

Onderwerp Visievorming IHP en knelpunten onderwijshuisvesting (I&O 18 maart 
2021). 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1) In te stemmen met bijgaande presentatie ten behoeve van de I&O-
sessie met de raad op 18 maart aanstaande. De inhoudelijke punten van 
deze presentatie zijn op hoofdlijnen in dit voorstel vermeld. 
2) Kennis te nemen van bijgaand concept-stappenplan, dat als leidraad 
gebruikt kan worden voor in de toekomst op te stellen Integrale 
Huisvestingsplannen voor het PO, SO en VO. 
3) De betrokken raadsleden voorafgaand aan de I&O-sessie in kennis 
stellen van de presentatie. 
4) Wethouder Van Doesburg mandaat te verlenen voor wijzigingen in de 
presentatie en het conceptstappenplan. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702357 - 735283 

Onderwerp Beantwoording vragen Fractie Groen Links over Dak- en Thuislozen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde beantwoording van de vragen van 
de heer R.J.J. van Breemen van de Fractie GroenLinks, inzake Dak- en 
Thuislozen op grond van artikel 50 reglement van Orde van de 
gemeenteraad met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 



 
 

Zaak / doc nr Z/21/700340 - 735248 

Onderwerp convenant DGenJ GGD Meldpunt Zorg en Overlast gegevensdeling 
Maatschappelijke Zorg 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het Convenant DGenJ GGD gegevensdeling 
Meldpunt Zorg en Overlast Zuid-Holland Zuid/ OGGZ Zuid-Holland Zuid 
1-1-2020 t/m 31-12-2023; 
2. Bekrachtiging besluit middels ondertekening bijgevoegd gekenmerkt 
tekenvel.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 736444 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 2-03-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 2-03-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685777 - 736145 

Onderwerp Raadsinformatiebrief: Onderzoek naar diffuus-lood in de bodem van 
volkstuinvereniging Oostgracht 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief aan de 
gemeenteraad over het onderzoek naar lood in de bodem van 
volkstuinvereniging Oostgracht met inachtneming van de 
wijzigingen en onder mandaat van wethouder Van der Geest. 

2. Voor een nader te bepalen periode de leden van de vereniging 
Oostgracht éénmaal per jaar gratis compost aan te bieden en de 
uitvoering hiervan met het bestuur van de vereniging verder uit te 
werken. 

3. Wethouder Van der Geest te mandateren om de brief aan het 
bestuur van de vereniging te ondertekenen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677162 - 733456 

Onderwerp Subsidie Stichtingsbestuur Rozenobel 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met het verstrekken van € 27.000 subsidie t.b.v. de 
exploitatie Rozenobel. 
2. De budgettair neutrale gevolgen te verwerken in een 
begrotingswijziging. 

 
 



Zaak / doc nr Z.111683 - 734254 

Onderwerp Verkoop grond Arkelsedijk 173 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de verkoop van een stuk grond, gelegen aan de 
Arkelsedijk 173, conform de bepalingen uit de Nota Snippergroen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685053 - 736117 

Onderwerp Presentatie I&O Participatie 11 maart 2021 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit Bijgevoegde presentatie vast te stellen t.b.v. de I&O Participatie van 11 
maart 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702852 - 735148 

Onderwerp Schriftelijke vragen van Stadsbelang Gorinchem over het 
vrachtwegenverbod Mollenburgseweg, Kleine en Grote Haarsekade. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van Stadsbelang Gorinchem over het vrachtwagenverbod 
Mollenburgseweg, Kleine en Grote Haarsekade. 
2.In te stemmen met het aanbieden van de beantwoording aan de griffier. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700973 - 730783 

Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst 2021 met Stichting Gorinchem 
Citymarketing 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. De voorliggende Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de 
gemeente Gorinchem en de Stichting Gorinchem Citymarketing (GCM) 
aan te gaan. 
2. De verantwoordelijk portefeuillehouder de heer J. van der Geest te 
mandateren om deze overeenkomst te ondertekenen. 
3. De ontstane kosten ad € 55.000 te dekken uit de formatieruimte van 
het Team Toerisme en Cultuur. 
4. GCM verzoeken met een voorstel voor een meerjarenplan te komen en 
dit als basis te laten dienen voor het gesprek over de toekomstige 
samenwerking. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702327 - 734539 

Onderwerp Gedeeltelijke kwijtschelding binnen – en buitensporthuren gemeentelijke 
sportaccommodaties voor Q4 van 2020 en Q1 van 2021 



Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het gedeeltelijk kwijtschelden van de 
huurinkomsten van de gemeentelijke 
buitensportaccommodaties, waarbij de volgende verdeling 
wordt gehanteerd: 
- 45% wordt vergoed door het kabinet, 
- 30% wordt vergoed door de gemeente 
- 25% eigen bijdrage door desbetreffende 
buitensportverenigingen; 

2. De huren van de gemeentelijke gymzalen voor Q4 2020 en 
Q1 2021 voor de binnensportverenigingen en de 
commerciële sport - en beweegaanbieders in Gorinchem 
volledig kwijt te schelden, waarbij de volgende verdeling 
wordt gehanteerd: 
- 80% vergoeding door het kabinet 
- 20% vergoeding door de gemeente 

3. De huurlasten van de gymzaal de Elzenhof voor Q4 2020 en 
Q1 2021 voor de binnensportverenigingen en de 
commerciële sport - en beweegaanbieders in Gorinchem 
volledig kwijt te schelden, waarbij 100% dekking is vanuit het 
kabinet; 

4. In te stemmen om voor de Kynologenvereniging 
(hondensport) Gorinchem 75% van de totale huurlasten van 
Q4 2020 en Q1 van 2021 te vergoeden; 

5. De kosten voor het gemeentelijk deel van de kwijtschelding 
(Q4 2020: € 12.388 en Q1 2021: € 10.817) te dekken uit de 
middelen die de gemeente terug ontvangt via de  Specifieke 
uitkering (SPUK-regeling);   

6. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685191 - 735193 

Onderwerp Bevoorschotting leerlingenvervoer 2e Lockdown 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het verstrekken van een continuïteitsbijdrage van 
70% van de niet gedekte vaste lasten aan de aanbieders van 
leerlingenvervoer, Juijn en DVG, voor de periode van 16 december 2020 
tot 8 februari 2021 onder te stellen voorwaarden; 
2. In te stemmen met een mogelijke verhoging van de onder 1. 
genoemde continuïteitsbijdrage naar 80% indien op basis van een 
komende landelijke regeling van rijksoverheid en VNG daar ruimte voor 
wordt geboden.  

 
 

Zaak / doc nr Z/19/420651 - 717957 

Onderwerp Erfpachtdossiers Buiten de Waterpoort 3 en 5 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Toestemming te verlenen voor de vervreemding en overdracht van het 
erfpachtrecht, gelegen aan Buiten de Waterpoort 3, aan de heer (Pieter) 
Van der Brugge dan wel één aan hem gelieerde onderneming 



waarbinnen de heer Van der Brugge de ‘beslisser’ is.  
2. Aan de toestemming de voorwaarde te verbinden de erfpachtcanon te 
herzien. 
3. De huidige erfpachter van de woning, gelegen aan Buiten de 
Waterpoort 5, een nieuwe erfpachtovereenkomst aan te bieden voor een 
periode tot en met 31 december 2059. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678182 - 735874 

Onderwerp I&O economische visie 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het ‘interne werkdocument’ Economische visie 
van en voor de gemeente Gorinchem. 
2. In te stemmen met de presentatie die zal worden gehouden tijdens de 
I&O van 18 maart 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699925 - 728794 

Onderwerp Managementletter 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1) Kennis te nemen van de managementletter 2020 en de reactie van het 
management 
2) Kennis te nemen van de uitkomsten van de tussentijdse spend-
analyse 2020 
3) De raad te informeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief en de 
samenvatting van de managementletter 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674954 - 729414 

Onderwerp Uitwerking motie minder bureaucratie 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgesloten raadsinformatiebrief met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701662 - 733201 

Onderwerp Wensen en bedenkingen bij initiatiefvoorstel PvdA en Democraten 
Gorinchem: 'Coronabijstand voor lage inkomens' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Gebruik te maken van de gelegenheid om wensen en 
bedenkingen te uiten op het initiatiefvoorstel 'Coronabijstand voor 
lage inkomens' van de Partij van de Arbeid en Democraten 
Gorinchem. 

2. In te stemmen met de voorgestelde wensen en bedenkingen 



zoals beschreven in de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
3. Wethouder Kraaijeveld mandaat te verlenen om aanpassingen te 

doen in de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
4. De gemeenteraad in kennis te stellen van de wensen en 

bedenkingen van het college door middel van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 


