
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 20 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/21/707850 - 743437 

Onderwerp VTH-Jaarverslag 2020 (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het VTH-Jaarverslag 2020 (vergunningen, toezicht & handhaving) vast 
te stellen. 
2. Het VTH-jaarverslag 2020 aan de provincie Zuid-Holland aan te bieden 
in het kader van het interbestuurlijk toezicht. 
3.Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de vaststelling van het VTH-
Jaarverslag 2020 vast te stellen 
4.Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van Zanten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706481 - 740665 

Onderwerp I&O Stichting Hoger Onderwijs (SHOG) stand van zaken 
kwartiermakersfase/aanvraag subsidie 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgaande (concept) presentatie van SHOG 
ten behoeve van de I&O-sessie met de raad op 15 april 2021. 

2. Kennis te nemen van bijgevoegd memo voor B&W t.b.v. aanvraag 
subsidie SHOG.  

3. In te stemmen met het uitgelijnde politieke proces om te komen 
tot een toekenning subsidie SHOG  waarbij het college adviseert:  

1. In deze fase niet de gevraagde € 300.000,- subsidie toe te 
kennen; 

2. Een subsidie van € 60.000,- te verlenen aan SHOG ten 
behoeve van de ontwikkelfase en eerste uitvoeringsfase 
van de nieuwe hbo-opleiding onder voorwaarde dat, 
voorafgaand aan de uitkering van het bedrag, SHOG de 
beschikbaarheid van aanvullende middelen (financiering) 
aantoont van ten minste € 240.000,-  (80% van € 
300.000,- ); 

3. Daartoe € 60.000,- (20% van de benodigde € 300.000,-) 
mee te nemen in het proces om te komen tot de ppn 
2022-2025. 

 
 



Zaak / doc nr Z/21/701660 - 743568 

Onderwerp Vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid op 15-
04-2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de AB-stukken VRZHZ d.d. 15 april 2021 
2. Kennis te nemen van de ambtelijke annotatie bij de vergaderpunten 
van de AB vergadering VRZHZ d.d.15 april 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 743621 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 13-04-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 13-04-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700376 - 743020 

Onderwerp Annotatie bestuursvergadering Waardlanden d.d. 22 april 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Bijgevoegde annotatie vast te stellen als basis voor de inbreng van de 
bestuursvergadering van Waardlanden d.d. 22 april 2021, waarvan de 
agenda en stukken zijn bijgevoegd. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706082 - 743010 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen de heer Ilhan Tekir fractie D66 artikel 
50 Reglement van orde inzake huiselijk geweld 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van uw  college van de 
schriftelijke vragen van de heer Ilhan Tekir fractie D66 artikel 50 
Reglement van Orde van de gemeenteraad inzake huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
2. Kennis te nemen van bijgevoegde Nieuwbrief Geweld Hoort Nergens 
Thuis d.d. 14-4-2021 en deze als bijlage bij de beantwoording van de 
vragen mee te zenden. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707285 - 742145 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Democraten Gorinchem over 
handhaving BOA's. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 



Genomen besluit In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van Democraten Gorinchem met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van burgemeester Melissant. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706548 - 742020 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GroenLinks: Fouten Bijstand 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie GroenLinks inzake 'Fouten Bijstand'. 
2. Wethouder Kraaijeveld mandaat te verlenen om de beantwoording 
waar nodig aan te passen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707224 - 742148 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen VVD over handhaving 
sandwichborden 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

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

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707098 - 742146 

Onderwerp Herdenking 1572 en 1672 in 2022 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de herdenking van 1572 en 
1672 in 2022 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/671720 - 741373 

Onderwerp Onderzoek positionering erfgoed in organisatie, integraal erfgoedbeleid 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Een (vervolg)traject te starten om te komen tot een integraal 
erfgoedbeleid. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief, Z/19/671720 D-741381, 
over het integraal erfgoedbeleid vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674970 - 741369 

Onderwerp Raadsinformatiebrief update Stichting Symposion 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 



Genomen besluit Bijgevoegde raadsinformatiebrief met nummer Z/20/674970 D-741345 
over de stand van zaken bij Stichting Symposion vast te stellen. 


