
BESLUITENLIJST (DEFINITIEF)  
 
 

Vergaderdatum 30 november 2021 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene tot 11:25 afwezig ;D. van Zanten voorzitter tot 
11:25 ;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der Geest;R. van 
Doesburg;H.Kromkamp;A.v.d.Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak / doc nr Z/21/720815 - 779400 

Onderwerp Raadsinformatiebrief Windturbines Groote Haar 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Raadsinformatiebrief Z/21/720815 D-779399 over de Windturbines 
Groote Haar vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699084 - 779277 

Onderwerp De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 23-11-2021 vast te stellen. 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.De Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 23-11-2021 vast te stellen. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722252 - 778246 

Onderwerp Aanwijzing van beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de gewijzigde Bijlage 2: Aanwijzing van 
beheerfunctionarissen door burgemeester en wethouders. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/710310 - 778030 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake afwijzing handhavingsverzoek 
overlast vissers IJsbaan 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake het besluit tot het afwijzen van het 
handhavingsverzoek over de overlast veroorzaakt door vissers aan de 
IJsbaan te Gorinchem;  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 15 april 2021 met een 



aanvullende motivering ten aanzien van het groenbeleid, het 
overgangsrecht in het bestemmingsplan, de overlast van 
wildplassen en de uitleg van het begrip weg van artikel 2:45 van 
de APV in stand te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/712951 - 778725 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake ambtshalve adreswijziging naar 
onbekend land 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift inzake de ambtshalve adreswijziging naar onbekend 
land op grond van de Wet BRP:  

1. Ontvankelijk te verklaren; 
2. Ongegrond te verklaren en het besluit van 18 mei 2021 in stand 

te laten. 

 
 

Zaak / doc nr Z/21/699998 - 775511 

Onderwerp Definitief vaststellen van het huisvestingsprogramma en -overzicht 2022 
Onderwijs 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud van het document: 'Definitieve 
besluitvorming over de ingediende aanvragen voor opname op het 
huisvestingsprogramma en -overzicht 2022', 
2. De financiële gevolgen van dit voorstel (€ 164.236,--) te dekken binnen 
de hiervoor, via de Perspectiefnota 2022 - 2025, in de begroting 2022 
opgenomen middelen. 
3. De abusievelijk op het programma Sport, cultuur en recreatie 
geraamde middelen voor het huisvestingsprogramma 2022 over te 
boeken naar het programma Onderwijs en deze programma-
overstijgende wijziging bij de eerstvolgende maandwijziging voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 
  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/721796 - 777488 

Onderwerp Kwijtschelding huurlasten Q1 2021 voor de Stichting Gorinchemse 
Sportaccommodaties 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met 100% kwijtschelding van de huurlasten voor de 
SGS en dit toe te passen voor de maanden januari, februari en maart 
2021. 
2. De financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging.  
  



 
 

Zaak / doc nr Z.103948 - 775575 

Onderwerp Motie D66 'Geef creativiteit de ruimte' 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Bijgaande raadsinformatiebrief inzake de motie van D66 'Geef 
creativiteit de ruimte' 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/21/699071 - 778563 

Onderwerp Raadsinfomatiebrief Jeugdhulp naar Voren 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Bijgaande raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden aan 
de raad met inachtneming van de wijzigingen onder mandaat van 
wethouder Kraaijeveld.  

 
 

Zaak / doc nr Z/21/722561 - 779080 

Onderwerp Richtlijnen voor college inzake het geven van een relatiegeschenk, 
afscheidscadeau of jubileum cadeau 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. 80% van de geschenken namens het college in de categorie tot 
maximaal € 50,- in te delen.  
2. 20% van de geschenken namens het college in de categorie van € 50,- 
t/m € 200,- in te delen.  
3. Alles wat buiten de eerste 2 categorieën valt, wordt in het college 
besproken.  


