
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 26 oktober 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/21/699084 - 774629 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 12-10-2021 vast te stellen. 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 12-10-2021 vast te stellen met 
inachtneming van de wijzigingen.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719626 - 774176 

Onderwerp Bestuursovereenkomst tijdelijke noodopvang 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met ondertekening door de burgemeester van 
bijgevoegde bestuursovereenkomst; 

2. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden 
aan de raad. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/717525 - 766475 

Onderwerp Inzet extra middelen 4e steunpakket Sociaal en mentaal welzijn en 
leefstijl 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met extra inzet op leefstijlinterventies, middels de 
projecten onder steunpakket A. 

2. De kosten voor de extra inzet op leefstijlinterventies ad. €45.000,- 
te dekken uit het 4de steunpakket vanuit het rijk. 

3. In te stemmen met extra inzet op bestrijding eenzaamheid onder 
ouderen, middels de projecten onder steunpakket B. 

4. De kosten voor extra inzet bestrijding eenzaamheid onder 
ouderen ad. €71.200,- te dekken uit het 4de steunpakket vanuit 
het rijk. 

5. Akkoord met bijgevoegde raadinformatiebrief over de besteding 
van het vierde steunpakket en deze te verzenden. 

 
 



Zaak / doc nr Z/20/695180 - 720109 

Onderwerp Urgentieverordening 2022 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De gemeenteraad door middel van bijgaand raadsvoorstel voor te 
stellen: 

1. de Regionale urgentieverordening Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden, gemeente Gorinchem uit 2019 in te trekken 
per 31 december 2021; 

2. de regionale urgentieverordening Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 2021, gemeente Gorinchem vast te stellen met 
ingang van 1 januari 2022.  

2. In te stemmen met bijgaande presentatie voor de gecombineerde I&O 
en B&A op 11 november en deze door te geleiden aan de raad met 
inachtneming van wijzigingen onder mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712127 - 773543 

Onderwerp Annotatie AB-vergadering GRAV 28 oktober 2021 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1.In te stemmen met het advies in bijgaande annotatie als basis voor de 
inbreng van de AB-leden in de vergadering van 28 oktober 2021. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/705574 - 769235 

Onderwerp Definitieve bestuursovereenkomst generiek interbestuurlijk toezicht 2022 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de bijgevoegde bestuursovereenkomst generiek 
interbestuurlijk toezicht 2022  
2. Het bijgevoegde uitvoeringsprogramma generiek interbestuurlijk 
toezicht 2022 voor kennisgeving aan te nemen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/20/683379 - 773261 

Onderwerp KMAG I&O 11 november 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde presentatie en bespreekpunten 
KMAG voor de I&O sessie van 11 november 2021 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720077 - 773225 

Onderwerp Presentatie I&O 28 oktober over kernwinkelgebied 



Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande presentatie I&O kernwinkelgebied en 
door te geleiden aan de raad met inachtneming van de wijzigingen onder 
mandaat van wethouder Van der Geest. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720256 - 773352 

Onderwerp presentatie Sluitende Aanpak Onbegrepen Gedrag/ Verward Gedrag 
IenO 28-10-2021 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgaande presentatie en deze door te geleiden aan 
de raad met inachtneming van de wijzingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699627 - 772523 

Onderwerp Raadsinformatiebrief : Verplaatsen paardensportvereniging Hippos 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met het verzenden van bijgevoegde RIB aan de raad 
over de verplaatsing van de paardensportvereniging Hippos. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/714346 - 772931 

Onderwerp Uitwerking motie; Luister nog eens naar de ideeën voor het Cruyff court. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met bijgevoegde Raadsinformatiebrief (RIB) en de 
uitwerking van motie 221. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/719435 - 771127 

Onderwerp Verdeelplan derde schadeperiode coronacompensatie cultuur 2021 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Het bijgevoegde verdeelplan voor de rijksbijdrage en de subsidie 
van de provincie Zuid-Holland voor coronasteun aan de culturele 
instellingen en culturele verenigingen en stichtingen waar wij een 
subsidierelatie mee hebben voor de derde schadeperiode van 1 
januari tot 1 juli 2021 van totaal € 64.978,50 vast te stellen. 

2. De afwijkingsbevoegdheid te gebruiken voor Stichting 
Goedemorgen Theaterproducties en Stichting Apehouse. 

3. Vast te stellen dat er € 45.000 van de rijksmiddelen cultuur uit het 
steunpakket corona 2021 voor de coronaschade van het 
Gorcums Museum wordt ingezet. 

4. Vast te stellen dat er een vierde schadeperiode van 1 juli 2021 tot 
1 januari 2022, met een subsidieplafond van € 85.000 



beschikbaar wordt gesteld en deze zoals gebruikelijk bekend 
wordt gemaakt. 

5. Vast te stellen dat het restant van het subsidieplafond voor de 
derde schadeperiode van ca. € 85.000 voor de compensatie van 
de vierde schadeperiode beschikbaar wordt gesteld met als doel 
deze middelen opnieuw in te zetten voor de borging van de lokale 
culturele infrastructuur. 

6. De aanpassing van de nadere regels compensatie cultuur 2020 
conform bijgevoegd voorstel vast te stellen en deze zoals 
gebruikelijk bekend te maken. 

7. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden 
aan de raad met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat 
van wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/720329 - 773517 

Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen voor het plaatsen van 10 tiny houses 
voor 10 jaar bij Waaldijk 9 te Dalem. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De raad met bijgaand raadsvoorstel voor te stellen een verklaring van 
geen bedenkingen af te geven voor de aanvraag omgevingsvergunning 
Waaldijk 9. 
2. Akkoord te gaan met de bijgevoegde presentatie voor de 
gemeenteraad.  

 
 

Zaak / doc nr Z/20/690146 - 769458 

Onderwerp Voorstel tot urenuitbreiding voor project Cultuureducatie met Kwaliteit 
2021-2024 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. De formatie van het team Toerisme & Cultuur voor de periode 1 
september 2021 tot 1 juli 2025 uit te breiden met 4 uur; 

2. De formatie van het team Advies voor de periode 1 oktober 2021 
tot 1 juli 2025 uit te breiden met 4 uur; 

3. De lasten ter hoogte van €4.792 in 2021,  € 16.250,00 in 2022, 
2023 en 2024 en €8.125 in 2025 te dekken uit het budget 
Cultuureducatie met Kwaliteit; 

4. De ontvangen bijdrage van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie/Kunstgebouw van €14.490 in 2021, €28.980 in 
2022, 2023 en 2024 en €14.490 in 2025 in te zetten voor 
Cultuureducatie met Kwaliteit en daarvoor het budget voor 
CMK/Kunstgebouw met dezelfde bedragen te verhogen;  

5. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging en 
de gevolgen van beslispunt 4. ook via de eerstvolgende 
maandwijziging voor te leggen aan de gemeenteraad 
(budgetrecht). 


