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Vergaderdatum 9 november 2021 

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

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/701381 - 775832 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de DG&J d.d. 
11 november 2021 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met het advies van het kernteam ZHZ t.b.v. het AB van de 
DG&J d.d. 11 november 2021 inclusief het bijbehorende ambtelijke 
advies voor Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/700012 - 775419 

Onderwerp Presentatie aan Raad - 11 november 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde presentatie voor de I&O-sessie 'Stand 
van zaken Omgevingswet' op 11 november en deze door te geleiden aan 
de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z.106567 - 774727 

Onderwerp Afronding project snippergroen 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Project snippergroen per 1 januari 2022 te beëindigen, 
projectprijs snippergroen is geldig tot 1 december 2021; 

2. Grondprijs voor toekomstige (particuliere en commerciële) 
aanvragen snippergroen per 1 januari 2022 op te nemen in de 
nog vast te stellen Nota Grondprijzen 2022;  

3. Het einde van het project kenbaar te maken op de website van 
de gemeente en gemeentepagina's Gorinchem. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/711060 - 775033 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake afwijzing aanvraag Wmo-voorziening 
tweede toilet 



Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het afwijzen van de aanvraag 
voor een tweede toilet op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo 2015):  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 26 april 2021 in stand 

te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/715953 - 775368 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake last onder dwangsom renovatie 
voorgevel rijksmonument Zusterhuis 8 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het opleggen van een last onder 
dwangsom betreffende de renovatie van de voorgevel van het 
rijksmonument aan het Zusterhuis 8 te Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Gegrond te verklaren voor wat betreft het aanbrengen van een 

ruit van monumentenglas in het bovenlicht van de voordeur en 
voor het overige ongegrond te verklaren en het besluit van 22 juni 
2021 in stand te laten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712500 - 774725 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake verleende standplaatsvergunning Het 
Goudhaantje V.O.F. 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de aan Het Goudhaantje V.O.F. verleende 
standplaatsvergunning voor de verkoop van gegrilde kip, kipvleugels en 
braadworst op het parkeerterrein aan de Koningin Wilhelminalaan te 
Gorinchem:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 6 mei 2021 in stand te 

laten onder aanvulling van de motivering voor wat betreft het 
toetsingskader. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720658 - 774372 

Onderwerp Gemeenteraadsverkiezing 16 maart 2022 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. De zittende leden van het huidige hoofd- en centraal stembureau 
ontslag te verlenen per 01-11-2021. 



2. De nieuwe leden van het hoofd- en centraal stembureau tijdelijk te 
benoemen van 15-11-2021 t/m 31-12-2021. 
3. De nieuwe leden van het hoofd- en centraal stembureau te benoemen 
voor 4 kalenderjaren (01-01-2022 t/m 31-12-2025). 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/694427 - 731040 

Onderwerp Het inrichtingsplan markt, de marktverordening Gorinchem 2022, de 
Verordening Fysieke Leefomgeving en de Verordening marktgelden 
2022. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. Het inrichtingsplan markt vast te stellen; 
2. De raad voor te stellen om de Marktverordening gemeente Gorinchem 
2022, het onderdeel 2.1 markt van de Verordening Fysieke Leefomgeving 
en de Verordening Marktgelden 2022 vast te stellen; 
3. De raad voor te stellen de Marktverordening gemeente Gorinchem 
2021 en de te vervallen artikelen van het onderdeel 2.1 markt van de 
Verordening Fysieke Leefomgeving in te trekken; 
4. De nadelige financiële gevolgen als gevolg van de lagere baten 
marktgelden ten opzichte van de huidige begroting ad € 20.000 ten laste 
van de meerjarige begrotingssaldi te brengen en te verwerken in de 
begrotingswijziging. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719853 - 772344 

Onderwerp Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 
coronatoegangsbewijzen. 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Genomen besluit 1. De brief incidentele bijdrage ondersteuning coronatoegangsbewijzen 
vanuit Ministerie van Justitie en Veiligheid d.d. 24-09-2021 voor 
kennisgeving aan te nemen.  
2. De brief verantwoording Coronatoegangsbewijzen middelen vanuit 
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid d.d. 29-09-2021 voor kennisgeving 
aan te nemen. 
3. In te stemmen met het gebruik van de incidentele bijdrage voor de 
controle en ondersteuning van de naleving van de 
coronatoegangsbewijzen.  
4. De raad bij de eerstvolgende maandwijziging (2021) voorstellen 
hiervoor een begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720590 - 774175 

Onderwerp I&O "Buurthuis van de toekomst" 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie 'Buurthuizen van de toekomst' voor 
de I&O sessie van 18 november 2021. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/685053 - 775636 

Onderwerp Participatiebeleid 2022-2026 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Bijgaande nota "Gorcums Samenspel. Participatiebeleid van de 
gemeente Gorinchem 2022-2026" vast te te stellen en door te geleiden 
naar de gemeenteraad  
2. De gemeenteraad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om: 
2.1 Bijgaande nota “Gorcums Samenspel. Participatiebeleid van de 
gemeente Gorinchem 2022-2026” vast te stellen, inhoudende dat: 
2.1.1 de in het beleid omschreven ambities en uitgangspunten het kader 
vormen voor reguliere participatie; 
2.1.2 in overige gevallen (‘maatwerkparticipatie’) de raad op voorstel van 
het college vooraf aanvullende participatiekaders stelt d.m.v. een 
startnotitie; 
2.1.3 gevallen van ‘maatwerkparticipatie’ na afronding worden 
geëvalueerd en op een jaarlijks moment worden besproken met de 
gemeenteraad en andere betrokkenen. 
2.1.4 het op basis van dit beleid te ontwikkelen ‘werkboek’ een leidraad is 
voor de gemeente (‘burgerparticipatie’) en een hulpmiddel voor 
initiatieven uit de stad (‘overheidsparticipatie’) 
3.Bovenstaande punten Z/20/685053 conform met inachtneming van de 
wijzigingen onder mandaat van wethouder Van Doesburg.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719986 - 775363 

Onderwerp Schriftelijke vragen vanuit raad over ‘gevolgen stijgende energierekening’ 
12 oktober 2021 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De schriftelijke vragen over ‘gevolgen stijgende energierekening’ aan 
het college van burgemeester en wethouders als bedoeld in artikel 50 
van het regelement van orde voor de gemeenteraad van Gorinchem te 
beantwoorden conform bijgevoegde beantwoording. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/718979 - 775348 

Onderwerp Verhogen subsidieplafond nadere regel non-formele 
volwasseneneducatie 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Voor de jaren 2021 en 2022 het subsidieplafond voor de nadere 
regel non-formele volwasseneneducatie te verhogen naar € 
220.000 per jaar.  

2. Het subsidieplafond voor de jaren 2021 en 2022 bekend te maken 
conform bijgevoegd format voor officiële bekendmakingen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/718332 - 775446 

Onderwerp Voorstel inzet Reserve Duurzaamheid 2022 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het Raadsvoorstel Reserve Duurzaamheid vast te stellen 
2. Het hanteren van het afwegingskader voor Reserve 

Duurzaamheid en de inzet van het afwegingskader na een jaar 
te evalueren 

3. Bovenstaande punten inzake Z/21/718332 conform, met 
inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van wethouder 
Kraaijeveld.  


