
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 6 april 2021 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg; M.J. Fillekes -Brand;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 740847 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 
8 april 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met het advies van het kernteam ZHZ t.b.v. het AB van de 
DG&J d.d. 8 april a.s. inclusief het bijbehorende ambtelijke advies voor 
Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 740887 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 30-03-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 30-03-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706621 - 740870 

Onderwerp Artikel NRC over oud-leerlingen Gomarus 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen 
inzake artikel NRC over oud-leerlingen Gomarus; 

2. Formeel vaststellen van de raadsinformatiebrief 'artikel NRC over 
oud-leerlingen Gomarus' verzonden op 31 maart 2021. 

3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706674 - 740587 

Onderwerp Collegevoorstel Lingehorst Arkelse Onderweg 125 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het principe 
verzoek voor de Arkelse Onderweg 125a en daarbij de voorwaarden op 
te nemen zoals geformuleerd in bijgevoegde concept 
beantwoordingsbrief. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694635 - 740117 

Onderwerp Gedenkplaats van de Gorcumse Martelaren 1572 op de locatie 
Haarstraat – Kloostergang 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een positieve principe-uitspraak af te geven voor het realiseren 
van de gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572, op de locatie 
Haarstraat - Kloostergang, onder de voorwaarde dat bij de 
uitwerking van het definitieve plan diverse specifieke 
aandachtspunten nog moeten worden meegenomen. 

2. De stichting mee te delen, dat de gelden voor het project 'Open 
Kathedraal' door het intrekken van het toenmalige plan niet meer 
beschikbaar zijn voor de realisatie van de gedenkplaats. 

3. De stichting 'Gedenkplaats Gorcumse Martelaren 1572' en de 
gemeenteraad respectievelijk via de bijgevoegde concept brief, D-
740175, en raadsinformatiebrief, Z/20/694635 D-740134, te 
informeren over uw principe-uitspraak onder 1. 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694767 - 739648 

Onderwerp Ontwerp bestemmingsplan 'Lingsesdijk 45, 45a en 45b' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  
1. Het ontwerp bestemmingsplan met imrocode: 
NL.IMRO.0512.BP2019191-3001 in te trekken 
2. In te stemmen met het aangepaste ontwerp bestemmingsplan 
'Lingsesdijk 45, 45a en 45b' met imrocode: NL.IMRO.0512.BP2019191-
3002 
3. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure te starten voor het 
ontwerp bestemmingsplan 
4. Met de ontwikkelaar een exploitatieovereenkomst te sluiten inzake het 
kostenverhaal en de hieruit volgende opbrengsten te verwerken bij de 
Turap 2021 
5. De gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren 
over de onder 1-4 genoemde beslispunten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685057 - 740310 

Onderwerp Tweede Principeverzoek Oud Wellant College - IJsbaan 455- Lingewijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1.Een positief standpunt in te nemen ten aanzien van het principeverzoek 
voor de IJsbaan 455 en daarbij de voorwaarden op te nemen zoals 
geformuleerd in de bijgevoegde concept beantwoordingsbrief. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690037 - 739613 

Onderwerp Subsidie Prago 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Stichting Prago een subsidie te verlenen van € 15.000 voor 
basiseducatie voor volwassenen voor het jaar 2021; 

2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen en 

onder mandaat van wethouder van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706437 - 740402 

Onderwerp Informatie en Ontmoeting Jongerenwerk 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de powerpoint en de 'concept' opdracht voor het 
jongerenwerk vanaf 2022. 
2. Kennis nemen van het halfjaarlijkse verslag van de Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Midden Holland. 
3. Bovenstaande punten zijn akkoord met inachtneming van de 
wijzigingen en onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706735 - 740699 

Onderwerp Presentatie I&O 15 april Kernwinkelgebied Binnenstad 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1.Instemmen met bijgaande presentatie I&O Kernwinkelgebied 
Binnenstad 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706265 - 739898 

Onderwerp uitvoeringsplan IVP 2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Het bijgevoegde uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsplan 2021 
vast te stellen;  

2. De gemeenteraad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief 
hierover te informeren.   



 
 

Zaak / doc nr Z/21/703045 - 734650 

Onderwerp Haarsekade 'De multifunctionele ontmoetingsplek van de toekomst' 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennisnemen bijlage 'Haarsekade, de multifunctionele 
ontmoetingsplek van de toekomst', waarin aangegeven wordt 
welke maatschappelijke activiteiten georganiseerd gaan worden 
in het pand aan de Haarsekade, met de daarbij behorende 
begroting. 

2. Vanaf 1 juli 2021 de exploitatie van het gebouw aan de Grote 
Haarsekade 120 over te dragen aan het stichtingsbestuur van de 
stichting Boukie. 

3. Voor 2021 een subsidie van € 70.000 te verstrekken. 
4. Instemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
5. Bovenstaande punten akkoord met inachtneming van de 

wijzigingen en onder mandaat van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z.110405 - 739610 

Onderwerp Motie fracties SP en Democraten Gorinchem inzake Begrijpelijke taal in 
de politiek / zoveel mogelijk beperken "ambtenarentaal" in 
raadsvoorstellen e.d. en toegankelijker maken gemeentepolitiek 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de RIB Motie ‘Begrijpelijke taal in de politiek’ met 
inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704589 - 738753 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen SP 'Schuldenproblematiek kleine 
ondernemers en ZZP'ers' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de fractie SP over schuldenproblematiek bij kleine 
ondernemers en ZZP'ers. 

2. Wethouder Kraaijeveld mandaat te verlenen om de 
beantwoording waar nodig aan te passen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695005 - 739864 

Onderwerp Conceptversie jaarstukken 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De conceptversie van de jaarstukken 2020 vaststellen die ter controle 



aan de accountant (PSA) zal worden voorgelegd, onder voorbehoud van 
eventuele wijzigingen. 
2. Eventuele op- en aanmerkingen over de conceptversie van de 
jaarstukken 2020 uiterlijk 9 april 2021 kenbaar te maken aan het team 
Financiën. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677704 - 740437 

Onderwerp Coronanieuwsbrief 19 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de inhoud van Corona nieuwsbrief 19 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z.110403 - 718738 

Onderwerp Motie Begrijpelijke taal tegen schuld / zoveel mogelijk verminderen 
ingewikkeld taalgebruik en vriendelijke benadering van inwoners 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de RIB Motie Begrijpelijke taal tegen schuld, met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/434518 - 739612 

Onderwerp Motie inzake met de Afko doen we het zo / lijst van afkortingen bijvoegen 
bij teksten aan de raad 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Akkoord te gaan met de RIB, motie ‘Met de Afko doen we het zo’. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699091 - 740416 

Onderwerp Mutatieverzoek moties 

Afdeling Overige 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie 
bij de ingekomen stukken van de raad van d.d. 22 april 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699093 - 740409 

Onderwerp Mutatieverzoek toezeggingen 

Afdeling Overige 



Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het plaatsen van bijgaande memo door de griffie 
bij de ingekomen stukken van de raad van d.d. 22 april 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705645 - 740149 

Onderwerp Uitbreiding aanwijzing toezichthouder Kinderopvang 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen  met het aanwijzen van de directeur publieke 
gezondheidszorg van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid 
als toezichthouder zoals bedoelt in artikel 1.61 van de Wet kinderopvang. 
2. In te stemmen met het ontwerpbesluit in de bijlage. 


