
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 8 juni 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/20/693893 - 751838 

Onderwerp Lobbybrief PZH inzake RES 1.0 - juni 2021 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met verzending van de lobbybrief inzake de RES 1.0 
met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707705 - 750862 

Onderwerp Perspectiefnota 2022-2025 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorliggende perspectiefnota 2022-2025; 
2. De portefeuillehouder Financiën te machtigen om redactionele 
wijzigingen door te voeren in de definitieve versie van de perspectiefnota 
2022-2025. 
 
Vervolgens de gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De perspectiefnota 2022-2025 vast te stellen; 
2. En daarmee in te stemmen met: 
    a.   De opgenomen financiële uitgangspunten; 
    b.   De voornemens tot bijstelling van de begroting en het 
investeringsplan;     
3. De besluitvorming over de perspectiefnota te betrekken bij het 
opstellen van de begroting 2022.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 751809 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 1-06-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 1-06-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 



Zaak / doc nr Z/21/710140 - 749322 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP: 'Geldkrant' 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie ChristenUnie/SGP over de Geldkrant, met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702884 - 750175 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift afwijzing handhavingsverzoek laad- en 
losactiviteiten van Lidl Gorinchem 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de afwijzing van het verzoek om handhaving in 
verband met de laad- en losactiviteiten van de Lidl aan de Koningin 
Wilhelminalaan 73 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 15 januari 2021 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704717 - 750091 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning vervangen bestaande 
antennes Haarstraat 64 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de verleende omgevingsvergunning voor het 
vervangen van de bestaande antennes aan de Haarstraat 64 te 
Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 27 januari 2021 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702798 - 750410 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften omgevingsvergunningen sportscholen 
Schelluinsevliet 17 en 21 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften inzake de omgevingsvergunningen voor het pand 
aan de Schelluinsevliet 17 aan Crossfit Gorinchem en voor het pand aan 
de Schelluinsevliet 21 aan boksschool Team Massarroni:  

1. Niet-ontvankelijk te verklaren. 



 
Het bezwaarschrift inzake de omgevingsvergunning voor het pand aan de 
Schelluinsevliet 17 aan Crossfit Gorinchem  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 12 januari 2021 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709381 - 748942 

Onderwerp Brief college als reactie op mail aan raad inzake solobeleid van de 
burgemeester 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde brief vast te stellen als reactie van het college op een 
eerdere mail aan de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710219 - 750617 

Onderwerp De raad voorstellen een verklaring van geen bedenkingen af te geven 
voor de aanvraag omgevingsvergunning Waaldijk 20. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning 
Waaldijk 20. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/678182 - 750893 

Onderwerp Economische Visie 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. De Economische visie van en voor de gemeente Gorinchem vast te 
stellen met inachtneming van de wijzigingen en onder mandaat van 
wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707073 - 749136 

Onderwerp Jaarverantwoording kinderopvang 2020. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Het jaarverslag Toezicht Kinderopvang 2020 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710777 - 750250 

Onderwerp Overzicht nevenfuncties college van burgemeester en wethouders versie 



juni 2021 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgaand overzicht Nevenfuncties van leden 
college van Burgemeester en Wethouders met in acht neming van de 
wijzigingen onder mandaat van de burgemeester. 
2. Akkoord te gaan met publicatie op de website van de gemeente 
Gorinchem, met in acht neming van de wijzigingen onder mandaat van de 
burgemeester. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709568 - 749531 

Onderwerp Reactivate Youth, ondersteuning 'kwetsbare' jongeren na de lockdown. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Instemmen met het verstrekken van € 33.916 subsidie voor de 
uitvoering van het projectplan, zoals is ingediend door stichting The Mall 
(zie bijlage). 
2. De raad, als onderdeel van een separaat voorstel 'gevolg meicirculaire 
2021", voorstellen hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710928 - 750927 

Onderwerp RIB Project Keizerstraat 4-6, opvang dakloze gezinnen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde RIB over Project Keizerstraat 4-6 voor 
opvang dakloze gezinnen met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708340 - 747858 

Onderwerp Selfmade by Zieke Docenten. Kwetsbare jongeren in Coronatijd. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het projectplan 'Selfmade' (zie bijlage) 
2. Dit project € 89.717,-  te bekostigen uit het vierde steunpakket vanuit 
het rijk (jeugd en sociaal cultureel werk) 
3. De raad, als onderdeel van een separaat voorstel 'gevolgen 
meicirculaire '2021', voorstellen via een begrotingswijziging vast te stellen 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695252 - 749471 

Onderwerp Start pilot budgetbeheer voor een sluitende aanpak schulden 

Afdeling Team Samenleving 



Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de start van de pilot budgetbeheer per 1 juni 
2021. 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705574 - 749789 

Onderwerp Voornemen vernieuwen bestuursovereenkomst interbestuurlijk toezicht 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de uitgangspunten vernieuwing interbestuurlijk 
toezicht zoals verwoord in de bijgevoegde concept 
bestuursovereenkomst toezicht waarbij de uiteindelijke invulling niet leidt 
tot significant extra werkzaamheden voor de organisatie. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710836 - 750625 

Onderwerp Voortgang sanering staalslakken golfterrein The Dutch 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlage over de stand van zaken 
staalslakken op golfterrein The Dutch vast te stellen 


