
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 30 maart 2021 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 739753 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 23-03-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 23-03-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/696972 - 739298 

Onderwerp Parkeerprogramma binnenstad Gorinchem 2021-2025 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het ‘Parkeerprogramma binnenstad Gorinchem 2021-2025’ vast 
te stellen; 

2. De gemeenteraad voor te stellen om:  
1. Het Parkeerprogramma binnenstad Gorinchem 2021-

2025 vast te stellen; 
2. Voor de uitvoering van de maatregelen voor kalenderjaar 

2021 een exploitatiebudget van € 40.000,- beschikbaar te 
stellen; 

3. Deze kosten te dekken vanuit de reserve infrastructuur; 
4. De financiële consequenties verwerken in een 

begrotingswijziging; 
3. In te stemmen met de presentatie voor I&O sessie van 15 april 

2021. 
4. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 

mandaat van wethouder Van Der Geest.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706170 - 739637 

Onderwerp presentatie ondermijning I&O 8 april 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie voor de parallelsessie ondermijning 
op 8 april 2021; 
2. De burgemeester mandaat te verlenen om de presentatie inhoudelijk af 
te stemmen en waar nodig te laten aanpassen. 



 
 

Zaak / doc nr Z/20/678337 - 739498 

Onderwerp AB - Vergadering Regio AV 1 april 2021 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het advies in de annotatie t.b.v. de AB-vergadering 
Regio AV d.d. 1 april 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704171 - 736470 

Onderwerp Proces afhandeling aanvragen meerkosten en omzetverlies corona 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de opgestelde instructie 
2. De contractmanager WMO van de gemeente Gorinchem te 
mandateren om aanvragen met betrekking tot meerkosten en 
omzetverlies vanwege corona af te handelen conform de opgestelde 
instructie 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690001 - 739295 

Onderwerp Rapportage bewaakte fietsenstalling 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het verstrekken van de rapportage 'bewaakte 
fietsenstalling' aan de gemeenteraad en de presentatie daarvan in de I&O 
van 8 april 
2. De realisatie van een bewaakte fietsenstalling uit te stellen en mee te 
nemen in de uitvoering van het parkeerbeleid. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694685 - 736408 

Onderwerp Procesvoorstel Linge 2 Zuid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het in dit advies opgenomen procesvoorstel 
(stappen 1 t/m 4) en de hiervoor benodigde inzet (organisatie) 
en hierbij kennis nemen van mogelijke risico’s en 
beheersmaatregelen. 

2. In te stemmen met het dekken van de benodigde € 32.500 uit 
het  budget Voorbereiding bestemmingsplannen. 

3. In te stemmen met de in bijlage 2 opgenomen brief aan het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

4. In te stemmen met de in de bijlage 3 opgenomen 
Raadsinformatiebrief. 

5.  Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen 



onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695475 - 736814 

Onderwerp Motie CU/SGP inzake 'Bevries de schulden' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief over het afdoen van de motie 'Bevries de schulden'. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/436257 - 738880 

Onderwerp Presentatie bijpraten aantal grote fysieke projecten tijdens I&O op 1 april 
2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de bijgaande presentatie, met inachtneming van de 
wijzigingen, die is opgesteld voor de I&O op 1 april 2021 waarin de 
gemeenteraad over een aantal fysieke projecten wordt bijgepraat. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 739497 

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 Kennisnemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de DG&J d.d. 8 april 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703916 - 736704 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Fractie van Maaren, VVD, CU-SGP 
over Sint Nicolaasteam stopt en intocht Sinterklaas 2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de 
schriftelijke vragen van de fracties van Maaren, VVD, CU-SGP. 

2. De fracties informeren over de beantwoording op de schriftelijke 
vragen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695005 - 739154 

Onderwerp Conceptversie jaarstukken 2020 



Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Kennisnemen van de programmaverantwoording en de inleiding 
(financiële verantwoording en ontwikkelingen corona) van de jaarstukken 
2020; 
2. Eventuele op- en aanmerkingen over de programmaverantwoording en 
de inleiding (financiële verantwoording en ontwikkelingen corona) van de 
jaarstukken 2020 uiterlijk vrijdag 2 april 2021 kenbaar te maken aan het 
team Financiën 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677355 - 739297 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Avres 16-03-2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de inhoud van de raadsinformatiebrief van Avres 
van 16 maart 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/681769 - 738796 

Onderwerp Regionaal plan laaggeletterdheid 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Het Regionaal plan 'aanpak laaggeletterdheid' van de 
arbeidsmarktregio Gorinchem voorlopig vast te stellen, onder 
voorbehoud van de wensen en bedenkingen van de 
gemeenteraad; 

2. De gemeenteraad met het voorhangbesluit te verzoeken om 
eventuele wensen en bedenkingen te uiten ten aanzien van het 
regionaal plan 'aanpak laaggeletterdheid'. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704831 - 737528 

Onderwerp Tijdelijk aanpassen van de annuleringsvoorwaarden voor riviercruise, 
rekening houdend met de beperkingen door corona. 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. Doorgaan met afwijken van de annuleringsvoorwaarden van de 
cruisevaart tot uiterlijk 1 januari 2022. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704572 - 737595 

Onderwerp Tijdelijke uitbreiding horeca terrassen seizoen 2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met “het voorstel de tijdelijke terrasuitbreidingen voor de 
horeca in de periode tot en met 31 oktober 2021” mogelijk te maken en 
daarbij tijdelijk af te wijken van het bestaande terrassenbeleid; 



2. De raad te informeren via bijgaande raadsinformatiebrief, met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van burgemeester 
Melissant.  


