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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/710723 - 750268 

Onderwerp Kompas en kapstok voor de Lingehaven 

Afdeling Team Veerdienst en haven 

Genomen besluit 1. Het kompas Lingehaven vast te stellen voor de komende 5 jaar;  
2. Met het kompas een toetsingskader te bieden aan betrokken 
ambtenaren;  
3. Vier hoofdlijnen vast te stellen; toekomst watersport, cultuur & 
toerisme, digitaal & persoonlijk, duurzaamheid  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711842 - 752949 

Onderwerp Ondertekening Convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel 2022 
Jeugd 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Het convenant Implementatie Woonplaatsbeginsel Jeugd te 
ondertekenen namens de gemeente Gorinchem.  
2. De beleidsadviseur jeugd te mandateren om het convenant online te 
ondertekenen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 754975 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 22-06-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 22-06-2021 met 
inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 754695 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 
8 juli 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 



Genomen besluit 1. Kennisnemen van de agenda van de vergadering van het Algemeen 
Bestuur van de DG&J d.d. 8 juli 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708345 - 755004 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift omgevingsvergunning bijgebouw Kleine 
Haarsekade 125k 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift vanwege het besluit tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een bijgebouw aan de Kleine 
Haarsekade 125k te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 16 maart 2021 in stand 

te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/708876 - 754503 

Onderwerp Dekking inzet tijdelijke projectleider voor Kadernota Maatschappelijke 
Accommodatiebeleid Gorinchem en professionalisering 
vastgoedorganisatie 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de dekking voor de inzet van een projectleider 
maatschappelijk accommodatiebeleid.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712782 - 754890 

Onderwerp Jaarverslagen klachten en bezwaarschriften 2020 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het jaarverslag van de klachten en het jaarverslag van de commissie 
voor de bezwaarschriften over het jaar 2020 voor kennisgeving aan te 
nemen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695450 - 753190 

Onderwerp Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gorinchem 
2021 (1e wijziging) 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met wijziging van de Nadere regels maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Gorinchem 2021 (1e wijziging) door: 
1.1. De pgb-bedragen voor de maatwerkvoorziening Begeleiding 
tussentijds te wijzigen 
1.2. Een bepaling toe te voegen om een pgb-toets te kunnen hanteren  
1.3. Een bepaling toe te voegen als normenkader voor het toekennen van 



een pgb en eisen die gesteld kunnen worden ten aanzien van het 
budgetplan.   
2. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Gorinchem 2021 (1e wijziging) in te laten gaan per 1 juli 2021  
3. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Gorinchem 2021 in te trekken per 1 juli 2021 
4. Kennis te nemen van de opgestelde Reactienota 
5. In te stemmen de opgestelde raadsinformatiebrief en indien nodig 
mandaat te verstrekken aan wethouder Kraaijeveld om deze op 
onderdelen aan te passen 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/702852 - 754202 

Onderwerp Schriftelijke vragen van Stadsbelang Gorinchem betreffende de 
beantwoording d.d. 10 maart 2021 inzake het vrachtwagenverbod 
Mollenburgseweg, Kleine en Grote Haarsekade. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde beantwoording van de schriftelijk vragen van Stadsbelang 
Gorinchem betreffende de beantwoording d.d. 10 maart 2021 inzake het 
vrachtwagenverbod Mollenburgseweg, Kleine en Grote Haarsekade vast 
te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695903 - 754931 

Onderwerp Vaststellen ‘I&O PPT I&O 15-07-2021 Raad Transitievisie Warmte 
Gorinchem’ 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de PowerPoint presentatie "PPT I&O 15-07-
2021 Raad Transitievisie Warmte Gorinchem" met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

2. Aan de agendacommissie voor te leggen deze als I&O op 15 juli 
2021 te plannen of de presentatie via een Rib te verspreiden. 

 
 

Zaak / doc nr Z.108901 - 754528 

Onderwerp Verplaatsing koelunits op dak winkelruimte filiaal Lidl, Koningin 
Wilhelminalaan 73 te Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. een omgevingsvergunning te verlenen voor de verplaatsing van 
koelunits op een ander deel van het dak van het filiaal Lidl, 
Koningin Wilhelminalaan 73 te Gorinchem; 

2. de handhavingsverzoeken af te wijzen tegen het overschrijden 
van de geluidsnormen van de koelunits  


