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Vergaderdatum 16 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; P. Fillekes; A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/20/685191 - 737620 

Onderwerp Corona compensatie Molenhopper vervoer en tegenprestatie vervoerder 
(Juijn BV) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het aanbod aan tegenprestaties die de 
betreffende vervoerder (Juijn BV) wil leveren voor uw  te nemen besluit 
om het wegvallende WMO vervoer (vanwege corona) te compenseren 
2. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704818 - 737575 

Onderwerp Toekennen mandaat voor buiten sportlocaties 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen dat Titia Frankfort en Niels den Dekker mandaat krijgen 
om de Gorinchemse sport- en beweegaanbieders een plek in de 
openbare ruimte toe te kennen, zodat er op een veilige en 
gestructureerde wijze gesport kan worden in Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693893 - 737200 

Onderwerp Raadsvoorstel Regionale Energiestrategie Alblasserwaard 1.0 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Regionale Energiestrategie (RES 1.0) 
Alblasserwaard en daarmee: 

  de ambitie van de regio Alblasserwaard om tot 2030 0,32 
TWh, zijnde 562 TJ windenergie en 588 TJ zonne-energie, 
bij te dragen aan de landelijke opgave van 35 TWh 
hernieuwbare energie; 

  de in de RES 1.0 opgenomen zoekgebieden en 
aandachtsgebieden voor opwek van grootschalige  
windenergie te (gaan) verankeren in het omgevingsbeleid.      



2. In te stemmen met raadsvoorstel Regionale Energiestrategie 
Alblasserwaard 1.0, met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

3. Op basis van het ambtelijk werkdocument ''Concept-
uitvoeringsagenda RES 1.0'' de opdracht te geven voor nadere 
uitwerking van deze uitvoeringsagenda in een themasessie. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703219 - 737230 

Onderwerp Vervolgproces passende, kleinschalige opvang asielzoekers 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 'vervolgproces 
passende, kleinschalige opvang asielzoekers'. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 737544 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 9-03-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 9-03-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695505 - 736369 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift afwijzing handhavingsverzoek laad- en 
losactiviteiten Lidl Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van het handhavingsverzoek met 
betrekking tot de laad- en losactiviteiten van de Lidl aan de Koningin 
Wilhelminalaan 73 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 12 oktober 2020 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703312 - 735699 

Onderwerp Bestuurlijke afspraken Woningbouwprogramma Alblasserwaard & 
Provincie Zuid-Holland 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De notitie Woningbouwprogramma Alblasserwaard 2021-2029 samen 
met de gemeente Molenlanden ter instemming aan de provincie Zuid-
Holland voor te leggen.  



 
 

Zaak / doc nr Z/21/703202 - 736165 

Onderwerp Corona compensatie vervoer Molenhopper over 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De aanbieder van het Wmo-vervoer (Juijn BV) onder 
voorwaarden een voorschot van € 113.941 te verstrekken 
overeenkomstig de "Tijdelijke kaderregeling voor 
staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie bij 
de huidige COVID-19 uitbraak" voor de periode 1 juli t/m 31 
december 2020 

2. In te stemmen met een mogelijke verhoging van het 
voorschotpercentage van 70% naar 80% wanneer hiertoe 
landelijk wordt besloten 

3. Mandaat te verlenen Teammanager Samenleving om een 
compensatieaanvraag van Juijn BV over 2021 bij onveranderde 
omstandigheden in lijn met beslispunt 1 en 2 af te mogen 
wikkelen 

 
 

Zaak / doc nr Z.109190 - 726058 

Onderwerp Integraal wijkgericht werken 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de ervaringen van de pilot wijkgericht werken 
vanuit het team Onderwijs en Leefbaarheid. 
2. Starten van een projectgroep met mensen vanuit diverse teams om 
mee te denken over hoe het wijkgericht werken voort te zetten en  uit te 
bouwen binnen de hele organisatie. 
3. In te stemmen met een structureel budget voor wijkgericht werken van 
€ 20.000,-- . 
4. Deze kosten te dekken uit de budgetten Sociaal Cultureel Werk en 
Bliek in Actie. 
5. De budgettair neutrale gevolgen te verwerken in een 
begrotingswijziging. 
6. De verlaging van het subsidieplafond van Bliek in Actie van 100.000 
naar 90.000 zal worden verwerkt bij de turap en daarna op de 
gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. 
7. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Doesburg.  
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699274 - 727188 

Onderwerp Plan van aanpak Ondermijning gemeente Gorinchem 2021 en 2022. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het bijgevoegde Plan van aanpak 
Ondermijning gemeente Gorinchem 2021 en 2022. 

2. Akkoord te gaan met de begrotingswijziging van € 4.042. 



3. De gemeenteraad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over 
de vaststelling van het Plan van aanpak Ondermijning gemeente 
Gorinchem 2021 en 2022 te informeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693744 - 734802 

Onderwerp Verdeelplan tweede schadeperiode corona compensatie cultuur 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 Zuid-Holland voor 
coronasteun aan de culturele instellingen en culturele 
verenigingen en stichtingen waar wij een subsidierelatie mee 
hebben voor de tweede schadeperiode van 1 september tot 1 
januari 2021 van totaal € 29.756.92. 

2. De afwijkingsbevoegdheid te gebruiken voor de 
subsidieaanvraag van Slagwerkgroep Progresso (Fanfare De 
Volharding). 

3. De aanvraag voor subsidie door Stichting Goedemorgen 
Theaterproducties niet toe te kennen. 

4. Een derde schadeperiode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 
beschikbaar te stellen, met een subsidieplafond van € 150.000 
en deze zoals gebruikelijk bekend te maken. 

5. Het restant van het subsidieplafond voor de tweede 
schadeperiode van ca. € 200.000 te betrekken bij de 
bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 met als doel 
deze middelen opnieuw in te zetten voor de borging van de 
lokale culturele infrastructuur en te onderzoeken of deze 
middelen kunnen worden ingezet voor de uitvoering van het 
aangenomen initiatiefvoorstel van het CDA 'Klaar voor de start 
na Corona'. 

6. De raad te informeren over dit besluit door middel van bijgaande 
raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Zanten.  

7. In te stemmen met bijgaand persbericht. 
8. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen 

onder mandaat van wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703423 - 735676 

Onderwerp Voortgang ontwikkeling MLL-station Gorinchem Noord 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.De gemeenteraad tussentijds te informeren over de voortgang van de 
ontwikkeling van het MerwedeLingeLijn-station Gorinchem-Noord met 
behulp van bijgevoegde Raadsinformatiebrief met inachtneming van de 
wijzigingen en onder mandaat van wethouder Van der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/684266 - 731513 



Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve Organisatie en 
Interne controle maart 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve Organisatie en Interne controle maart 2021. 


