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Zaak / doc nr Z/21/714345 - 758826 

Onderwerp Onderzoek naar versnelling uitgifte en onderzoek naar ontwikkelstrategie 
Groote Haar 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De annotatie in bijlage 1 vast te stellen en deze te hanteren als 
leidraad voor het gesprek dat 2 collegeleden met Deli Home en 
Attema voeren op 19 juli aanstaande.   

2. De organisatie opdracht te geven om voor 1 oktober aanstaande 
een collegevoorstel voor te leggen, waarin inzicht wordt gegeven 
in de technische, financiële, politieke, juridische en 
maatschappelijke haalbaarheid van een tijdelijke ontsluiting van 
Groote Haar, op basis waarvan kansen en risico’s kunnen 
worden afgewogen en besluitvorming kan plaatsvinden over het 
al dan niet alternatief ontsluiten van Groote Haar.  

3. De organisatie opdracht te geven om voor 1 oktober aanstaande 
te komen met een procesvoorstel aan het college voor een 
verkenning naar verschillende varianten voor een ontwikkel-
/uitgiftestrategie Groote Haar (inclusief eventuele voor-, nadelen, 
risico’s, politieke beslismomenten en juridische consequenties). 

4. De organisatie opdracht te geven een passende kandidaat te 
vinden voor het voeren van gesprekken met partners in de stad 
en de hiermee samenhangende bestuurlijke begeleiding en 
hiervoor kort na het zomerreces met een voorstel aan het 
college terug te komen, inclusief een voorstel voor de financiële 
dekking. 

5. De organisatie de opdracht geven om voor 1 oktober (de 
herijking van) het proces te schetsen om de beoogde kwaliteit in 
de transformatie Schelluinsestraat mogelijk te maken.   

 
 

Zaak / doc nr Z/20/676656 - 758279 

Onderwerp Aangepast Warmteakkoord warmtenet Gildenwijk 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het aangepaste Warmteakkoord tussen HVC, Poort6 en gemeente 
Gorinchem te ondertekenen. 

 
 



Zaak / doc nr Z/21/699084 - 758154 

Onderwerp Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-07-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 6-07-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670394 - 758192 

Onderwerp RIB inzake 2e Wob-verzoek aangaande voorgenomen plaatsing 
windmolens Kopie voorstel opgeslagen in zaak 707142 (daar hoort het in/ 
betreft het WOB verzoek) 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit 1.De gemeenteraad via bijgaande raadsinformatiebrief in kennis te stellen 
van het collegebesluit op een Wob-verzoek aangaande voorgenomen 
plaatsing van windmolens 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713015 - 755792 

Onderwerp Aanpassen Verordening Jeugdhulp Gemeente Gorinchem 2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp 
Gemeente Gorinchem 2021 met terugwerkende kracht vast te stellen en 
de Verordening Jeugdhulp Gemeente Gorinchem 2018 met 
terugwerkende kracht in te trekken. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711898 - 752658 

Onderwerp Meicirculaire gemeentefonds 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De gemeenteraad voor te stellen om: 
1. De effecten van de meicirculaire 2021 te verwerken in een 
begrotingswijziging en daarbij: 
a. Het positieve resultaat in 2021 van € 937.277 toe te voegen aan het 
begrotingssaldo 2021 
b. De geoormerkte middelen genoemd onder de punten 1 t/m 22 te 
verrekenen met de desbetreffende budgetten op de verschillende 
beleidsterreinen 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/673621 - 726839 

Onderwerp Uitvoeringsregels voor gemeentelijke garantstellingen en (uit te geven) 
geldleningen 

Afdeling Team Financiën 



Genomen besluit 1. De uitvoeringsregels voor gemeentelijke garantstellingen en (uit te 
geven) geldleningen vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/704016 - 757404 

Onderwerp nieuwbouw Van Zomerenlaan - subsidie knelpuntenpot toegekend 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de toegekende subsidie vast te 
stellen  
2. Bijgevoegd persbericht vast te stellen 
3. Wethouder Van Doesburg te machtigen om wijzigingen door te voeren 
in de hiervoor bedoelde raadsinformatiebrief en/of het persbericht.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713553 - 756677 

Onderwerp Projectplan toegangsbeleid centrum 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het projectplan voor de actualisatie van het toegangsbeleid centrum 
vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/691129 - 752488 

Onderwerp Beleidsmonitor Integraal Sociaal Beleid 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Beleidsmonitor Integraal Sociaal Beleid d.d. 8 
juli 2021; 
2. De was/wordt lijst ter kennisname door te sturen naar de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700059 - 755973 

Onderwerp Kinderen gedupeerden kinderopvangtoeslagaffaire 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. in te stemmen met een eenmalige bijdrage van €100,- per huishouden, 
een Gorcumse Bliekenbon, voor gedupeerden 
Kinderopvangtoeslagaffaire; 
2. in te stemmen met de uitvoering van deze eenmalige bijdrage door 
Avres. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712298 - 757795 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen inzake lang niet toegankelijk 



Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1.In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen inzake 
lang niet toegankelijk met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695903 - 757784 

Onderwerp Vaststellen (concept) beleidsdocument Transitievisie Warmte Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Het (concept) beleidsdocument Transitievisie Warmte Gorinchem vast 
te stellen en ter goedkeuring aan de raad te sturen en te agenderen voor 
de I&O Transitievisie Warmte van 2 september 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/19/670734 - 757418 

Onderwerp Aankoop aandelen Stedin 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met raadsinformatiebrief met als doel het informeren 
van de raad over de afwikkeling aankoop van de preferente aandelen met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711445 - 754212 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie D66 inzake mensenhandel 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit De bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie 
D66 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710798 - 757508 

Onderwerp Camerabeleid gemeente Gorinchem 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het Camerabeleid gemeente Gorinchem 
(bevoegdheid college). 

2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 50.000 
krediet voor tijdelijk cameratoezicht op Buiten de Waterpoort en 
dit te dekken vanuit het budget van het 
coalitieakkoord (bevoegdheid college). 

3. Kennis te nemen van het aanwijzingsbesluit 
tijdelijk cameratoezicht Buiten de Waterpoort (vaststelling 
aanwijzingsbesluit is een bevoegdheid van de burgemeester). 

4. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
5. De hieruit voortkomende begrotingswijziging in de eerstvolgende 



raadsvergadering aan de gemeenteraad ter goedkeuring voor te 
leggen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/707142 - 753178 

Onderwerp collegevoorstel inzake het besluit op het Wobverzoek dat is ingediend 
door DHC Advocaten namens Pellikaan BV 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het Wob-verzoek conform de inventarislijst met 
inachtneming van de wijzigingen, onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  
2. In te stemmen het besluit en de te versturen documenten met 
inachtneming van de wijzigingen, onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695415 - 754845 

Onderwerp Motie Beeldzorg: inzetten van beeldzorg in de strijd tegen eenzaamheid 
en uitval in de zorg door Corona-maatregelen 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter afdoening van 
de motie Beeldzorg (159) 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710991 - 756704 

Onderwerp Subsidie COC Rotterdam 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. COC Rotterdam voor het jaar 2021 een subsidie te verlenen van € 
5.500 voor activiteiten voor acceptatie, emancipatie en veiligheid van 
LHBTIQ+ mensen in Gorinchem; 
2. In te stemmen met bijgevoegde beschikking.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712217 - 753402 

Onderwerp Subsidieaanvragen amateurkunst 2021 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van bijgevoegd overzicht subsidieaanvragen 
amateurkunst 2021. 

2. Koninklijke Harmonie De Bazuin een subsidie amateurkunst 2021 
te verlenen van € 5.900. 

3. Op grond van de afwijkingsbevoegdheid van het college Voces 
Feminae een subsidie amateurkunst 2021 te verlenen van € 
1.325 in de vorm van een overgangsregeling. 



4. Op grond van de afwijkingsbevoegdheid van het college R.K. 
Koor Intermezzo een subsidie amateurkunst 2021 te verlenen van 
€ 1.875 en R.K. Jongerenkoor Tutti een subsidieamateurkunst 
2021 te verlenen van € 1.500. 

5. De nadere regel amateurkunst 2020 in te trekken. De nadere 
regel amateurkunst 2021 vast te stellen en hierin op te nemen dat 
het college een subsidieaanvrager toestemming kan verlenen een 
egalisatiereserve op te bouwen van maximaal 100% van de 
jaarbegroting van de betreffende culturele stichting of vereniging.  

6. Verenigingen en stichtingen die geen subsidieaanvraag hebben 
ingediend alsnog de mogelijkheid te bieden dit te doen en deze 
aanvragen zoals gebruikelijk te beoordelen en te dekken vanuit 
het resterende bedrag van € 19.325 binnen het subsidieplafond. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713188 - 755853 

Onderwerp Talentontwikkelingsplek Centraal. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde RIB over de verplaatsing van het initiatief In de Ruimte 
naar Centraal. aan de Haarsekade 120 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710201 - 756930 

Onderwerp Uitspraak Gerechtshof inzake Europese aanbesteding WEB-WI 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. De gecombineerde Europese aanbesteding voor de formele 
educatietrajecten onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de 
leerroutes B1 en Z onder de Wet Inburgering conform uitspraak 
Gerechtshof voornemens te gunnen aan IVIO-Integratie BV, voor 
de periode 2021-2022, met optie tot verlenging; 

2. Da Vinci College conform uitspraak gerechtshof uit te sluiten van 
de aanbesteding; 

3. IVIO-Integratie BV en Da Vinci College hierover te informeren met 
bijgevoegde brieven; 

4. De raad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695474 - 745030 

Onderwerp Uitvoering motie "Nazorg na overlijden van partner van AOW-
gerechtigden" 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde raadsinformatiebrief 
met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg.  



 
 

Zaak / doc nr Z/21/700012 - 757670 

Onderwerp Verzending Raadsinformatiebrief - Programma invoering Omgevingswet 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief over de stand van zaken in het 
programma Invoering Omgevingswet vast te stellen met inachtneming 
van de wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  


