
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 22 juni 2021 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene (tot 11:25 uur afwezig); D. van Zanten 
(voorzitter); 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/20/682776 - 755065 

Onderwerp herstel- en investeringsagenda 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie zoals die zal worden gegeven tijdens 
de I&O d.d. 1 juli 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712825 - 754961 

Onderwerp raadspresentatie Veilig Thuis I en O 1 juli 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. in te stemmen met bijgevoegde raadspresentatie Veilig Thuis voor I en 
O van 1 juli 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 754591 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 15-06-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 15-06-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/693893 - 754544 

Onderwerp RIB over Wob-verzoek inzake RES en zoekgebied Avelingen 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1.De gemeenteraad te informeren over het Wob-verzoek Avelingen 
middels bijgaande raadsinformatiebrief met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711001 - 751777 



Onderwerp Samenwerking Stichting Leergeld 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/438086 - 754500 

Onderwerp Annotatie vergadering Triple Helix Stuurgroep op 24 juni 2021 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1.In te stemmen met het advies in de annotatie t.b.v. de Triple 
Helix Stuurgroep d.d. 28 januari 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/706184 - 753148 

Onderwerp besluit op Wobverzoek Merwetank 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Kennisnemen van de 2 zienswijzen; 
2. Instemmen met het Wobverzoek conform de inventarislijst, alsmede 
het versturen van de documenten. 
3. Bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705322 - 753603 

Onderwerp Deelname Coöperatie IAC 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Deelname aan de Coöperatie IAC voorlopig vast te stellen, onder 
voorbehoud van de wensen en bedenkingen van 
de gemeenteraad. 

2. De gemeenteraad met het bijgevoegde voorhangbesluit te 
verzoeken om eventuele wensen en/of bedenkingen te uiten ten 
aanzien van deelname door de gemeente aan de Coöperatie IAC. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711975 - 753230 

Onderwerp I&O Kijk op de Gildenwijk 1 juli 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het programma voor de I&O 'Kijk op de 
Gildenwijk" op 1 juli 2021 en de bijgevoegde presentatie; 

2. Wethouder Van Doesburg te machtigen om eventuele 
wijzigingen in het programma en/of de presentatie door te 



voeren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699998 - 750870 

Onderwerp Vaststellen van het concept huisvestingsprogramma- en overzicht 2022 
Onderwijs 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Een voorgenomen besluit nemen door middel van het instemmen met 
de inhoud van het conceptdocument: 'Voorgenomen besluitvorming over 
de ingediende aanvragen voor opname op het huisvestingsprogramma 
en -overzicht 2022' (geraamde lasten € 164.236,--), 
2. Deze inhoudelijke beoordeling te versturen aan de leden van de Lokale 
Educatieve Agenda (LEA), waarbij de mogelijkheid wordt geboden om 
een zienswijze kenbaar te maken tot en met 23 september 2021. De 
behandeling in de LEA staat gepland voor 16 september 2021, 
3. De huisvestingsprocedure verder te vervolgen na inventarisatie van 
eventueel ontvangen reacties, 
4. De definitieve financiële gevolgen te verwerken in de begroting 2022. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707989 - 747157 

Onderwerp vergadering AB VRZHZ 24 juni 2021 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. kennis te nemen van de AB-stukken VRZHZ d.d. 24 juni 2021; 
2. de ambtelijke annotatie vast te stellen als basis voor de inbreng van de 
AB-leden in de AB-vergadering VRZHZ d.d. 24 juni 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710631 - 753214 

Onderwerp beantwoording schriftelijke vragen artikel 50 fractie CU-SGP inzake 
uitkering kwijt bij gedwongen opname psychiatrie 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording raadsvragen fractie 
CU-SGP inzake "uitkering kwijt bij gedwongen opname psychiatrie" met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710233 - 752464 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake invoering Wet 
Straffen en beschermen. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1.In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke 
vragen van de fractie D66.  



 
 

Zaak / doc nr Z/20/677221 - 751718 

Onderwerp Gedeeltelijke huurkwijtschelding 1e helft 2021 voor commerciële huurders 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De huurders van de gemeentelijke panden uit de horecabranche en de 
maatschappelijk ondernemer de volgende huurkwijtschelding te verlenen 
over de 1e helft van 2021: 50% voor de maanden januari t/m april, 25% 
voor de maand mei en 0% vanaf juni 
2. De huurders van de gemeentelijke panden uit de retailbranche de 
volgende huurkwijtschelding te verlenen over de 1e helft van 2021: 50% 
voor de maanden januari en februari, 25% voor de maanden maart en 
april en 0% vanaf mei. 
3. De financiële consequenties bij de turap 2021 te verwerken. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/686081 - 733716 

Onderwerp Motie inzake Onderhoud kunst in de openbare ruimte 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het bijgevoegde rapport ‘Beeldende kunst 
op de kaart’ dat in 2018 in opdracht van de gemeente is 
opgesteld (bijlage 1). 

2. De Adviesgroep kunst in de openbare ruimte in te stellen op basis 
van bijgevoegd reglement (bijlage 2).  

3. Mevrouw L. van Rossem en de heren P. Augustijn en D. Bosch te 
benoemen als leden van deze adviesgroep voor de periode 1 juli 
2021 tot 1 juli 2025. 

4. Een vacature open te stellen voor het 4e, 5e en 6e lid van deze 
adviesgroep. 

5. Samen met de Adviesgroep kunst in de openbare ruimte, 
inwoners, de woningbouwcorporatie en bedrijven te onderzoeken 
of een Kunstdeal kans van slagen heeft. 

6. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de afhandeling van de 
motie kunst in de openbare ruimte vast te stellen (bijlage 3). 

7. Bijgevoegd persbericht over de motie kunst in de openbare ruimte 
vast te stellen (bijlage 4). 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/709930 - 751785 

Onderwerp Nieuwe achtervangovereenkomst tussen het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw en de gemeente Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit   
 
1.Ondertekening nieuwe achtervangovereenkomst tussen het 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de gemeente Gorinchem   



 
 

Zaak / doc nr Z/21/710832 - 753861 

Onderwerp Schriftelijke vragen ChristenUnie/SGP over de kwijtschelding schulden 
gedupeerden toeslagenaffaire. 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van 
de fractie ChristenUnie/SGP over het kwijtschelden van de schulden 
toeslagenaffaire. 


