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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/699290 - 741242 

Onderwerp GR Avres: AB vergadering 15 april 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis nemen van de agenda en bijbehorende documenten voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR Avres op 15 april 
2021. 
2. Vaststellen van het kernteamadvies en de annotatie vanuit het 
perspectief van de gemeente Gorinchem als basis voor de inbreng van 
de AB-leden in de vergadering. 
3. Met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/685777 - 741172 

Onderwerp Resultaten aanvullend onderzoek en te treffen maatregelen volkstuinen 
complex Oostgracht 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het aanvullend 
bodemonderzoek op het eiland van volkstuinencomplex 
Oostgracht; 

2. Het advies van de GGD over te nemen en voor zeven tuinen 
(nummers 41, 44A, 44, 46, 47, 50 en 54A) op het eiland via een 
natuurlijk verloop de huurovereenkomst te beëindigen; 

3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief aan de 
gemeenteraad en brief aan het bestuur van de vereniging over de 
uitkomsten van het aanvullend onderzoek naar lood in de bodem 
van volkstuinvereniging Oostgracht met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van der Geest. 

4. Op 20 april een algemene (digitale) informatieavond te 
organiseren voor de leden van de vereniging; 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693744 - 740312 

Onderwerp Inzet middelen cultuur uit steunpakket corona 



Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Vooruitlopend op en onder voorbehoud van de vaststelling van 
de Jaarstukken 2020 in te stemmen met het inzetten van het 
restant van de rijksmiddelen cultuur uit het steunpakket corona 
2020 van € 206.000 voor de reactivering van Gorinchem na 
Corona (cultureel, sociaal en economisch), door samen met de 
stad:  

1. te versnellen op de stadsprogrammering (ambitie 
cultuurvisie 2021-2023); 

2. cultuur als middel in te zetten bij de uitvoering van de 
herstelagenda economie. 

2. Daarnaast in te stemmen met het inzetten van € 150.000 van de 
rijksmiddelen cultuur uit het steunpakket corona 2021 voor 
tijdelijke ambtelijke capaciteit bij het team Toerisme en Cultuur 
om dit mogelijk te maken. 

3. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 
4. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief 

(Z/20/693744 D-740961), met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van wethouder Van Zanten.  

5. In  te stemmen met bijgaande beantwoording van de artikel 50 
vragen van D66 over de besteding van de hiervoor genoemde 
rijksmiddelen uit het steunpakket corona voor cultuur 2021, met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 741646 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-04-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-04-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682776 - 741674 

Onderwerp Noodfonds economie ivm corona 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het Raadsvoorstel betreffende het instellen van 
een Noodfonds voor ondernemers die tussen wal en schip vallen. 
2. € 100.000 voor het uitvoeren van het Noodfonds beschikbaar te stellen 
vanuit het budget van het Re-activatieplan. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706566 - 740722 

Onderwerp Schriftelijke vragen fractie StadsBelang Gorinchem over 
vaccinatieprogramma GGD/Hoefslag 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met de schriftelijke beantwoording van de vragen van de 
fractie Stadsbelang Gorinchem, met inachtneming van de wijzigingen 



onder mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706829 - 741603 

Onderwerp Schriftelijke vragen PvdA betreffende lesuitval op scholen door Corona 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met de beantwoording van de vragen van de fractie van de 
PvdA inzake lesuitval door coronaproblematiek op diverse scholen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704016 - 741434 

Onderwerp Van Zomerenlaan 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een principe bereidheid uit te spreken om medewerking te 
verlenen aan het plan van Poort6 voor nieuwbouw van 76 
eengezinswoningen (bestemd voor sociale huur) op de locatie 
Van Zomerenlaan.  

2. Subsidie aan te vragen voor dit project bij de knelpuntenpot van 
de Provincie Zuid-Holland. 

3. Poort6 te informeren over het genomen besluit met de 
bijgevoegde concept-brief met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700059 - 740162 

Onderwerp Raadsinformatiebrief voortgang lokaal aanpak Toeslagenaffaire 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
2. Akkoord te gaan met het informeren van de raad middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief. 
3. Bovenstaande punten zijn conform met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  
 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670632 - 737035 

Onderwerp Overdragen financiële middelen arbeidsmarktregio 2020 aan gemeente 
Vijfheerenlanden 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te geven op het verzenden van bijgevoegde brief over 
het overdragen van het budget dat in 2020 beschikbaar is gesteld 
voor de Arbeidsmarktregio Gorinchem. 

2. Het bedrag ad €76.921 voor de arbeidsmarktregio op basis van 



de meicirculaire 2020 over te maken naar de gemeente 
Vijfheerenlanden. 

3. Het bedrag ad €349.271 voor de arbeidsmarktregio op basis van 
de decembercirculaire 2020 over te maken naar de gemeente 
Vijfheerenlanden. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674120 - 740505 

Onderwerp Jaarverslag Gorinchem 2020 van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het Jaarverslag Gorinchem 2020 ter informatie door te sturen naar de 
raad, begeleid door de raadsinformatiebrief en de aanbiedingsbrief. 
2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief en aanbiedingsbrief vast te 
stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699871 - 740920 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift aanwijzen parkeerplaats t.b.v. laadpaal 
elektrische voertuigen in de Klaproos 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het verkeersbesluit tot het aanwijzen van een 
parkeerplaats ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen in 
de Klaproos:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 24 december 2020 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688968 - 741287 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift afwijzing aanvraag psychiatrische hulphond 
op grond van de Wmo 2015 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het afwijzen van een aanvraag 
voor een psychiatrische hulphond op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo 2015):  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 22 juli 2020 in stand te 

laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699575 - 741067 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift opleggen last onder dwangsom in verband 



met het exploiteren van een inrichting zonder exploitatievergunning aan 
de Langendijk 16 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het opleggen van een last onder 
dwangsom in verband met het exploiteren van een inrichting zonder 
exploitatievergunning aan de Langendijk 16 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van de burgemeester van 

15 december 2020 in stand te laten. 


