
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 23 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/21/699084 - 739165 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 16-03-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 16-03-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704532 - 737486 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Groenlinks weekmarkt in corona-tijd 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van GroenLinks. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/699008 - 738022 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften omgevingsvergunning 15 appartementen 
Stationsweg 45 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften inzake de verleende omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van het pand aan de Stationsweg 45 te Gorinchem tot 15 
appartementen:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 30 november 2020 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702856 - 737101 

Onderwerp Besluit vervanging archiefbescheiden 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 



Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het Handboek Vervanging Gemeente 
Gorinchem; 

2. Kennis te nemen van het advies van de gemeentearchivaris 
inzake vervanging; 

3. Vast te stellen het Vervangingsbesluit met inachtneming van de 
voorwaarden opgenomen in het advies van de 
gemeentearchivaris. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681769 - 738215 

Onderwerp Brievenwasserette 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het project brievenwasserette binnen de 
gemeentelijke organisaties, te beginnen met 4 teams: Dienstverlening, 
Samenleving, Veiligheid en Toezicht en Onderwijs en Leefbaarheid. 
2. De kosten door de Bibliotheek AanZet ad € 13.660 te dekken uit de 
middelen van het centraal opleidingsbudget (615850). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691129 - 736761 

Onderwerp Concept Beleidsmonitor Integraal Sociaal Beleid 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit  
1. In te stemmen met de presentatie Beleidsmonitor Integraal Sociaal 
Beleid en de Concept Beleidsmonitor Integraal Sociaal Beleid; 
2. In te stemmen met de opzet van de klankbordsessie ISB op 8 april 
2021, met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld; 
3. In te stemmen met de verzending van deze stukken naar de raad ten 
behoeve van de klankbordsessie op 8 april 2021 na afstemming met 
wethouder Kraaijeveld; 
4. Wethouder Kraaijeveld te machtigen om eventuele wijzigingen in de 
presentatie door te voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695151 - 736349 

Onderwerp evaluatie uitvoeringsplan IVP 2019-2020 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde evaluatie uitvoeringsplan Integraal 
Veiligheidsplan 2019-2020; 
2. De gemeenteraad via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het 
bovenstaande besluit te informeren.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/675256 - 736333 



Onderwerp Start uitvraag De Nieuwe Doelen 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van en in te stemmen met bijgevoegd 
procesplan. 

2. In te stemmen met bijgevoegde tekst voor het bidbook. 
3. In te stemmen met het openstellen van het aanmeldingsformulier 

per 1 april 2021. 
4. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
5. In te stemmen met bijgevoegd persbericht. 
6. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 

mandaat van wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705322 - 738394 

Onderwerp Uitwerking I&O Innovatie en Afstudeercentrum (1 april 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 1 april 2021. 

2. Kennis te nemen van bijgevoegd document: concepthoofdstukken 
Visie en Programmering businesscase IAC. 

3. De raad voorafgaand aan de I&O-sessie in kennis stellen van de 
presentatie en het conceptdocument. 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703054 - 736916 

Onderwerp Meerjarenplan Gorinchem Citymarketing 2021 -2023 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegd meerjarenplan Gorinchem 
Citymarketing 2021 -2023 (poster). 
2. In te stemmen met de presentatie die zal worden gegeven door 
Gorinchem Citymarketing tijdens de sessie met de gemeenteraad 
(Informatie & Ontmoeting) van 8 april. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704436 - 736920 

Onderwerp Proceskosten gebiedsdeal 5 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het definitief beschikbaar stellen van de al op basis 
van het uitvoeringsplan RMA 2021 begrote €10.000,- voor 
landschapsontwikkeling voor de financiering van gebiedsdeal 5.  
  

 
 



Zaak / doc nr Z/19/670446 - 737668 

Onderwerp Raadsvoorstel Global Goals vanaf 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het raadsvoorstel Global Goals vanaf 2021; 
2. Met ingang van 2022 de subsidie aan Cominsud voor het 

ecokidsproject (geleidelijk) af te bouwen naar € 10.000,- 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/689970 - 736170 

Onderwerp Verordening fysieke leefomgeving (concept) 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. De concept Verordening Fysieke Leefomgeving aan de raad aan te 
bieden 
2. In te stemmen met de presentatie tijdens de I&O Verordening Fysieke 
Leefomgeving d.d. 1 april 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699988 - 737408 

Onderwerp VTH-Uitvoeringsprogramma 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief te 
informeren over het vastgestelde VTH-Uitvoeringsprogramma 2021 met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Zanten. 


