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Zaak / doc nr Z/21/701158 - 750896 

Onderwerp Afvaardiging Algemene Ledenvergadering VNG d.d. 16-06-2020 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. De gemeentesecretaris aan te wijzen als vertegenwoordiger van de 
gemeente Gorinchem voor digitale deelname aan de Algemene 
Vergadering van de VNG d.d. 16-06-2021 
2. Te besluiten volgens het bijgevoegde stemadvies/annotatie 
standpunten te bepalen; 
3. Te besluiten de gemeentesecretaris te mandateren om naar bevind 
van zaken te handelen voor de onderwerpen die niet zijn genoemd in 
het bijgevoegde stemadvies 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711698 - 753210 

Onderwerp Beantwoording verzoek tot inlichtingen "Participatietraject omtrent RES 
en Windmolens in Avelingen-Oost" 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording van het verzoek tot 
inlichtingen met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693893 - 753215 

Onderwerp Concept-RIB inzake besluitvorming RES 1.0 in PS en WSRL 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1.Op basis van bijgaande concept-raadsinformatiebrief, afhankelijk van 
het besluit van PS op 16 juni, de raad te informeren over de uitkomst en 
vervolg met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707705 - 752730 



Onderwerp Presentatie perspectiefnota 2022-2025 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie voor de I&O-bijeenkomst van de 
perspectiefnota 2022-2025. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/688879 - 728796 

Onderwerp Werken in het stadhuis van de toekomst 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. Bijgaand raadsvoorstel vast te stellen en door te geleiden ter 
behandeling in de gemeenteraad met het verzoek  € 150.000,-- 
beschikbaar te stellen voor het doen van aanpassingen in het stadhuis 
voor de korte termijn. 
2. Het budget beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 
2021 en dit te verwerken in een begrotingswijziging. 
3. In te stemmen met bijgaande presentatie voor 3 juni a.s. met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705088 - 751792 

Onderwerp Raadsinformatie wijziging Arrangementen Wmo Begeleiding 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710359 - 752388 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD inzake Monitoren social 
Media 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de VVD-fractie inzake de monitoring van social media door de gemeente 
Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709847 - 750355 

Onderwerp Beantwoording Schriftelijke vragen van CU-SGP aan het college over 
GGZ Jeugd 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van CU-SGP over de 
stand van zaken rondom de BGGZ en SGGZ voor jeugdigen in de 



gemeente Gorinchem vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704177 - 752058 

Onderwerp Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Merwededijk 6 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het aanbrengen van een rookgasafvoer in 
een tuinhuis aan de Merwededijk 6 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van het college van 26 

januari 2021 in stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705648 - 751878 

Onderwerp Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning sportschool Edisonweg 5 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift vanwege het besluit tot het verlenen van de 
omgevingsvergunning voor het pand aan de Edisonweg 5 aan Your-
Training:  

1. Niet-ontvankelijk te verklaren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/703503 - 752320 

Onderwerp Beslissing op bezwaar wegslepen en bewaren auto Achter de Kerk i.v.m. 
weekmarkt 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het wegslepen en bewaren van het voertuig 
dat geparkeerd stond op de locatie Achter de Kerk gedurende het 
parkeerverbod in verband met de weekmarkt:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 22 februari 2021 in 

stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710787 - 750628 

Onderwerp jaarverslag 2020 van de Erfgoedcommissie 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Het jaarverslag 2020 van de Erfgoedcommissie ter informatie door te 



sturen naar de raad.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/674966 - 729400 

Onderwerp Motie Openbare Ruimte verfraaien en verbinden 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1.Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de motie fractie Gorinchem D66 
en fractie van Maaren inzake openbare ruimte verfraaien en 
verbinden vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438515 - 749870 

Onderwerp Pilot analfabete- en anders-alfabete statushouders 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de uitvoering van de pilot 'analfabete- en 
anders-alfabete statushouders' door VluchtelingenWerk, in de 
gemeenten Vijfheerenlanden, Gorinchem en Molenlanden; 

2. Hiervoor een bedrag van € 8.685 beschikbaar te stellen tot een 
maximaal totaalbedrag van € 13.000; 

3. In te stemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking en de 
subsidie te verdelen over de gemeenten Gorinchem € 8.685 (tot 
max € 13.000), Molenlanden € 10.304 (tot max.€ 14.000) en 
Vijfheerenlanden € 13.335 (tot max € 17.000); 

4. De raad in de eerstvolgende maandwijziging voorstellen hiervoor 
een begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710258 - 751839 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Subsidieverwerving 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde 
raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad. 


