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Zaak / doc nr Z/21/705322 - 744675 

Onderwerp Uitwerking van het Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Kennis te nemen van de wijzigingen die vanaf 4 mei jl. onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg zijn gerealiseerd, waarbij de volgende 
zaken werden vastgesteld: 
1.de business case IAC  
2.het concept raadsvoorstel 'Uitwerking van het Innovatie- en 
Afstudeercentrum (IAC)'. 
3.de inhoud van de I&O presentatie op 12 mei. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704856 - 745832 

Onderwerp Jaarrapportage Privacy 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. De jaarrapportage privacy 2020 vast te stellen, met uitzondering 
van de aanbevelingen; 

2. Kennis te nemen van de aanbevelingen uit de jaarrapportage 
privacy 2020 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706481 - 745890 

Onderwerp Aanvraag subsidie Stichting Hoger Onderwijs (SHOG) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.Bijgaand raadsvoorstel 'Aanvraag subsidie Stichting Hoger Onderwijs 
(SHOG)' vast te stellen en voor te leggen aan de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706643 - 741628 

Onderwerp Evaluatie beleidsplan duurzaamheid 2017-2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud van de evaluatie beleidsplan 
duurzaamheid 2017-2021 en evaluatie uitvoeringsprogramma 
duurzaamheid 2017-2021. 

2. Akkoord te gaan met de aanbevelingen in de evaluatie 
beleidsplan duurzaamheid 2017-2021, met uitzondering van de 
aanbeveling in dit collegevoorstel om structureel €50.000,- te 
reserveren voor doorgang van effectieve kleine 
duurzaamheidsprojecten. Voor dit financieel advies volgt een 
apart voorstel.  

3. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de evaluatie beleidsplan 
duurzaamheid 2017-2021 vast te stellen. 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707919 - 743641 

Onderwerp Start werkzaamheden ontwikkeling bedrijventerrein Groote Haar 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Projectplan Groote Haar vaststellen als routekaart voor de 
ontwikkeling van bedrijventerrein Groote Haar 

2. In te stemmen met de start werkzaamheden ontwikkeling 
bedrijventerrein Groote Haar door de aanleg van een 
bouwontsluiting A27 en start van de omlegging 
Hoogbloklandseweg  

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief over de start 
werkzaamheden bedrijventerrein Groote Haar vast te stellen 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690598 - 743784 

Onderwerp Visievorming IHP en knelpunten onderwijshuisvesting. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Conform bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voorstellen om:  
 
A: de volgende IHP-kaders vast te stellen:  

1. In te stemmen met het uitgangspunt dat een toekomstig IHP 
waarbij schoolgebouwen op het gebied van duurzaamheid, 
voldoen aan de wettelijke normen en eisen.  

2. Het uitgangspunt van een toekomstig IHP dat uitgaat van een 
binnenklimaat van minimaal frisse scholen B, 

3. De mogelijkheden in kaart te brengen voor vergroening van de 
scholen/schoolpleinen, 

4. Het uitgangspunt dat onderwijshuisvesting aansluit bij de visie 
van meer inclusief onderwijs, 

B: in te stemmen met de urgentie voor een versneld 
uitvoeringsprogramma:  

5. Een versneld uitvoeringsprogramma voor de vervangende 



nieuwbouw voor De Regenboog locatie Retranchement 3 / sbo 
Beatrix de Burcht (nieuwbouw unilocatie + pilot voor meer 
inclusief onderwijs) en de haalbaarheid van deze plannen in de 
komende periode verder te onderzoeken, 

6. De definitieve financiële gevolgen van het versneld 
uitvoeringsprogramma te betrekken bij de integrale afweging bij 
de Perspectiefnota 2022-2025 (€ 1.532.000) en dit is in 
overeenstemming met artikel 4.3 van de ‘Financiële 
verordening gemeente Gorinchem 2020’. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 746444 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 4-05-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 4-05-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708955 - 745920 

Onderwerp Concept Omgevingsvisiekaart - bespreekdocumenten I&O raad 20 mei 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde kaartmateriaal in presentatievorm als bespreekdocument 
voor de aanstaande parallelsessie I&O van 20 mei vast te stellen. 
2. Bijgevoegde bijlage (toelichtend kopverhaal) ter ondersteuning van het 
kaartmateriaal voor de aanstaande parallelsessie I&O van 20 mei vast te 
stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695005 - 745326 

Onderwerp Conceptversie jaarstukken 2020 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Eventuele op- en aanmerkingen over de conceptversie van de 
jaarstukken 2020 uiterlijk woensdag 12 mei kenbaar te maken aan het 
team Financiën.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/677630 - 744353 

Onderwerp Gezamenlijke subsidie VluchtelingenWerk 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Stichting VluchtelingenWerk mede namens de gemeenten 
Molenlanden en Vijfheerenlanden een subsidie te verlenen van € 502.020 
voor de activiteiten van VluchtelingenWerk voor het jaar 2021; 
2. De kosten te verdelen op basis van de taakstelling van de gemeenten 
met een voorlopig bedrag van:  



  Gorinchem € 136.946 
  Molenlanden € 160.930 
  Vijfheerenlanden € 204.144 

en deze bedragen te verwerken middels een begrotingswijziging; 
3. In te stemmen met bijgevoegde beschikking; 
4. De raad bij de eerstvolgende maandwijziging voorstellen hiervoor een 
begrotingswijziging vast te stellen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/19/672595 - 745792 

Onderwerp Muurschildering Knipsteeg (hoek Hazewindhondstraat) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een positief standpunt in te nemen ten opzichte van het 
principeverzoek voor een muurschildering in de Knipsteeg nabij 
Hazewindhondstraat 15. 


