
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 31 augustus 2021 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg; H.Kromkamp;M.J. Fillekes - Brand; A. van der 
Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/703219 - 767515 

Onderwerp Raadsinformatiebrief brief inzake extra opvang en huisvesting 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden naar 
de gemeenteraad met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717357 - 766749 

Onderwerp Vaststellen beantwoording schriftelijke vragen VVD fractie Waaldijk 20 te 
Dalem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De beantwoording van de artikel 50 vragen van de VVD fractie met 
betrekking tot de vergunningaanvaag bij Waaldijk 20 te Dalem vast te 
stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 766972 

Onderwerp Vaststellen Openbare B&W Besluitenlijst d.d. 24-08-2021 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit Vaststellen Openbare B&W Besluitenlijst d.d. 24-08-2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/715809 - 763312 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van Mw. Dansen van de fractie SP, 
inzake Werelderfgoedstatus van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, d.d. 29 
juli 2021 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit Bijgevoegde beantwoording van de schriftelijke vragen van mevrouw 
Dansen van de fractie SP over de Werelderfgoedstatus van de Nieuwe 



Hollandse Waterlinie van 29 juli 2021 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711058 - 765278 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschriften omgevingsvergunning dakvensters en 
frans balkon Eind 13b 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit De bezwaarschriften inzake de verleende omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van dakvensters en een frans balkon aan het Eind 13b te 
Gorinchem:  

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

te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/713448 - 756530 

Onderwerp Compensatie huurtarieven sport Q2 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het gedeeltelijk kwijtschelden van de huurlasten van 
de gemeentelijke buitensportaccommodaties voor de periode Q2 2021, 
waarbij de volgende verdeling wordt gehanteerd: 
- 45% huurcompensatie voor de vereniging, dit is ook het percentage wat 
er maximaal wordt gecompenseerd door het demissionaire kabinet; 
- Restbedrag (55% van de huurlast) wordt in rekening gebracht voor de 
desbetreffende buitensportverenigingen; 
 
2. In te stemmen met het volledig kwijtschelden van de huurlasten 
van de amateursportorganisaties die gebruik maken van de 
gemeentelijke gymzalen. Dit voor de periode Q2 2021. 
 
3. Het vaststellen van bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB).  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705574 - 756897 

Onderwerp Concept bestuursovereenkomst en uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk 
toezicht 2022 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de bijgevoegde concept bestuursovereenkomst 
en uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 2022; 
2. De bijgevoegde brief aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te 
versturen. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/716923 - 764683 



Onderwerp Conceptversie Tussentijdse rapportage 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Eventuele op- en aanmerkingen bij de conceptversie van de Turap 
uiterlijk donderdag 2 september kenbaar te maken aan team Financiën.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/682367 - 759760 

Onderwerp Keuze nieuw onderwerp collegeonderzoek 2022 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit De daadwerkelijke keuze van het nieuwe onderwerp voor het 
collegeonderzoek 2022 over te laten aan het nieuwe college van 
Burgemeester en Wethouders. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717323 - 765665 

Onderwerp Omgevingsvisie - Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.De raad te vragen in te stemmen met de De Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau  en deze vast te stellen; 
2.De presentatie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast te 
stellen voor de I&O parallelsessie van 9 september 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/695903 - 765794 

Onderwerp Raadsvoorstel Transitievisie Warmte Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.In te stemmen met het raadsvoorstel (concept) beleidsdocument 
Transitievisie Warmte Gorinchem met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717193 - 765541 

Onderwerp Reactie college B&W op conceptrapport Behoefteraming 
bedrijventerreinen provincie Zuid-Holland 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Bijgevoegd memo vast te stellen en deze als reactie namens het 
college via het Netwerk Economie Zuid-Holland-Zuid aan Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland te sturen met inachtneming van de wijzigingen 
onder mandaat van wethouder Van der Geest.  

 
 



Zaak / doc nr Z/21/712303 - 763085 

Onderwerp Subsidie ten behoeve van cofinanciering RegioDeal Rivierenland / 
Toeristisch-recreatieve doorontwikkeling Munnikenland 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag van Slot Loevestein 
en de bijbehorende bijlagen. 

2. Slot Loevestein op grond van 'artikel 21. Hardheidsclausule' van 
de Algemene subsidieverordening Gorinchem 2020 een subsidie 
te verlenen voor de toeristisch-recreatieve doorontwikkeling van 
het Munnikenland. 

3. Deze subsidie van € 10.000,-  te dekken vanuit de bestaande 
middelen. 

4. Dit besluit via bijgaande subsidiebeschikking tot communiceren. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/715312 - 760781 

Onderwerp Wijziging Legesverordening 2021 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De 2e wijziging van de Legesverordening 2021 vast te stellen. 


