
   

             

 

 

 

C O L L E G E  V A N  B & W  G E M E E N T E  G O R I N C H E M 

Besluitenlijsten 24 juli 2018 

 

1.Bibliotheek Aanzet (6628) 

Besluit: 

1. In te stemmen met het verlenen van een eenmalige aanvullende subsidie van € 60.000 aan 

bibliotheek AanZet voor het jaar 2018 om de bibliotheek in staat te stellen de huidige 

dienstverlening in 2018 voort te zetten. 

2. Deze eenmalige aanvullende subsidie € 60.000 incidenteel te dekken uit het budget voor 

‘Ondersteuning Sociaal Culturele Organisaties’; 

3. De financiële consequenties te verwerken in de eerst volgende maandwijziging van de begroting 

4. De raad te informeren over de financiële consequenties door middel van een 

Raadsinformatiebrief.  

 

2.Investering Fortes (6705) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van de plannen om het Technasium te verplaatsen naar de inpandige gymzaal 

bij het Fortes, zodat de ruimte binnen het huidige gebouw efficiënter en effectiever kan worden 

benut en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt verder kan verbeteren; 

2.Kennis te nemen van het plan om de losstaande gymzaal te vervangen door een sporthal waarbij 

er 2 zaaldelen beschikbaar zijn voor Fortes en 1 zaaldeel met vaste turnopstelling voor de 

turnvereniging OKK; 

3.De benodigde gemeentelijke middelen ad € 1.490.000 en de gedeeltelijke dekking ad € 500.000 

uit het IHP VO, te betrekken bij de integrale afweging van ruimtevragers ten behoeve van de 

Perspectiefnota 2019 

4. De oorspronkelijke PPN-aanvraag voor de realisatie van een turnhal voor OKK bij de Elzenhof te 

laten 



 

 

 

vervallen. 

5. De aanvrager informeren over de vereiste planologische procedure. 

 

3.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 17 juli 2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 29 

 

 

Circulaire besluitenlijst weken 29  (24 juli 2018) 

 

 

1. Beslissing op drie bezwaren m.b.t. omgevingsvergunning Domino's Pizza  
Besluit: 
De bezwaren van Restaurant Pyramide, Traiteur Nostimo en Cafetaria B&B vanwege de 
verleende omgevingsvergunning aan Domino’s Pizza voor het perceel aan de Gildenweg 
119a kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.  

 

2. Jaarverslag 2017 in het kader van de Wet Kinderopvang  
Besluit:  
1.         Kennisnemen van het jaarverslag Wet kinderopvang 2017; 
2.         Dit jaarverslag als ingekomen stuk ter kennis brengen aan de gemeenteraad; 
3.         Horizontale verantwoording vorm en inhoud geven door dit jaarverslag via                         
waarstaatjegemeente.nl te publiceren.  

 

 
3. Financiële ondersteuning Begeleiding Anders  

Besluit: 
1. De pilot 'Begeleiding Anders' continueren; 
2. Structureel een financiële bijdrage van € 8.000 per jaar verstrekken aan respectievelijk 
ASVZ, Syndion en Philadelphia voor de organisatie van een inloopvoorziening; 
3. De jaarlijkse kosten (totaal € 24.000) te dekken ten laste van het Wmo budget 2018 
(Wmo algemeen)  

 



   

 

             

 

 

 

4. Meicirculaire gemeentefonds 2018  
Besluit: 
1. Kennisnemen van de financiële uitkomsten en de oormerkingen van de meicirculaire 
2018; 
2. De financiële effecten verwerken in de turap 2018; 
3. De gemeenteraad d.m.v. raadsinformatiebrief informeren over de gevolgen van de 
meicirculaire 2018.  

 

5. Plan van aanpak Gorinchem duurzaam digitaal  
Besluit 
1. Kennisnemen van het plan van aanpak Gorinchem duurzaam digitaal. 
2. Instemmen met het concept raadsvoorstel 'Plan van aanpak Gorinchem duurzaam 
digitaal', ter behandeling in de B&A bijeenkomst op 6 september 2018.  

 

6. Voorgenomen bestuurlijke overdracht van de Jenaplanschool aan de stichting OVO  
Besluit: 
1. In te stemmen met het uitbrengen van een positief advies over de voorgenomen 
overdracht van de Jenaplanschool aan de stichting OVO per 1 augustus 2018 mits de 
medezeggenschapsraden (MR/GMR) instemt. 
2. Instemmen met raadsinformatiebrief.  

 

7. Ontwerp bestemmingsplan 'Vlietskade 80-82'  
Besluit: 
1. Kennisnemen van de positieve reacties van het waterschap ‘Rivierenland’ en de 
Gasunie Transport Services B.V. Het voorontwerp bestemmingsplan voldoet aan het 
beleid van deze instanties. 
2. Het ongewijzigde ontwerp bestemmingsplan 'Vlietskade 80-82’, 
NL.IMRO.0512.BP2017179-3001, vast stellen en de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure voor het ontwerp bestemmingsplan starten. 
3. Instemmen met het voornemen om voor het vaststellen van het bestemmingsplan 
met initiatiefnemer een anterieure overeenkomst te sluiten. 
4. De raadsinformatiebrief nummer 2137 te versturen naar de gemeenteraad.  

 

 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering d.d. 24-07-2018, 

De secretaris,    De burgemeester, 

 

 

 


