
   

             

 

 

 

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 

 

Besluitenlijst 13 november 2018 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 20 november  2018 

 

1.Fietsparkeren binnenstad (6749) 

Besluit: 

1. In te stemmen met de aanpak van fietsparkeren zoals beschreven in bijgevoegde notitie; 

2. De exploitatiekosten voor het fietsparkeren binnenstad te dekken vanuit de bestaande 

budgetten voor 2018; 

3. De haalbaarheid van een bewaakte fietsenstalling in een separaat project te onderzoeken; 

4. In te stemmen met verzending raadsinformatiebrief aan de raad, na wijziging waarvoor 

wethouder Van der Geest wordt gemandateerd.  

5. In te stemmen met verzending bijgevoegd persbericht. 

 

2.Aanvraag aanvullende middelen revitalisatie bedrijventerrein Avelingen West 

(5544) 

Besluit: 

1. De raad via het bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te stellen extra middelen ter hoogte 

van € 270.000 beschikbaar te stellen voor de opwaardering van de (her)inrichting en de staat 

van onderhoud van het bedrijventerrein Avelingen-West (fase 2 en 3), na wijziging waarvoor 

wethouder Van Doesburg wordt gemandateerd; 

2. De structurele kapitaallasten die voortvloeien uit deze investering ad € 18.500 te dekken 

binnen het beschikbare Wegenbeheerbudget; 

3. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken via een begrotingswijziging. 

 

3.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 6 november 2018 met inachtneming van 

wijziging. 2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 46 

 



 

 

 

Circulaire besluitenlijst week 46 

                                      

1. Motie 8 Perspectiefnota 2019-2022, Doorgaan met HBO ICT  
Besluit: 
1. Een subsidie van € 25.000 verstrekken aan de HBO Drechtsteden voor het realiseren     
    van de accreditatie van de 2 jarige duale hbo ICT-opleiding met uitstroomrichtingen  

                mits de opleiding in Gorinchem gehandhaafd blijft. 
2. De financiële gevolgen dekken uit het onderwijsbudget hbo initiatieven en uit het   
    exploitatiebudget GO2032/Visie van de Stad.  

 

2. Definitief vaststellen van het huisvestingsprogramma en -overzicht 2019 Onderwijs  
Besluit: 
1. Instemmen met de inhoud van het document: ‘Definitieve besluitvorming over de   
    ingediende aanvragen voor opname op het huisvestingsprogramma- en overzicht       

                 2019’, 
2. De financiële gevolgen van dit voorstel dekken binnen de hiervoor (via de  
    Perspectiefnota 2019-2022) in de begroting 2019 opgenomen middelen, onder   

                voorbehoud van de definitieve vaststelling van de begroting 2019 op 8 november 2018.  

 

3. Kamers met Kansen Gorinchem en omstreken  
Besluit: 
1. Kamers met Kansen als regionale voorziening voortzetten voor 2019 en 2020; 
2. Instemmen met een gewijzigde bekostigingssystematiek, waarbij sprake is van: 
    o solidariteit voor een basisdeel van drie gemeenten (Molenlanden, Gorinchem en   

                    Vijfheerenlanden).   
    o een bijdrage per daadwerkelijk geplaatste jongere in Kamers met Kansen tegen een          

                    trajectprijs (een gemiddeld aantal van 2 uren individuele coaching).  
    o een tussentijdse evaluatie, eind 2019, aan de hand van vooraf afgesproken     

                    parameters 
3. De kosten voor Kamers met Kansen 2019 en 2020 dekken binnen de huidige   
    begroting.  

 

4. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2017  
Besluit: 
De raad informeren over de rapportage Interbestuurlijk toezicht 2017 door middel van een 
raadsinformatiebrief.  

 

5. WOZ waardering van zonnepanelen  
Besluit: 
1. Kennis nemen van de stand van zaken met betrekking tot de WOZ waardering van  
    zonnepanelen;  
2. De huidige werkwijze waarbij zonnepanelen niet als apart waarde verhogend onderdeel     

                 in de WOZ administratie zijn opgenomen vooralsnog continueren en de landelijke      
                 ontwikkelingen afwachten; 

3. De raad via raadsinformatiebrief over dit onderwerp en het standpunt van het  
                 college informeren vóór de raadsbehandeling van de Begroting 2019.  
 



 

 

 

6. Afronding onderzoek Vennootschapsbelasting 
Besluit: 
1. Kennis nemen van het feit dat de gemeente tot en met 2018 geen  
    vennootschapsbelasting verschuldigd is. 
2. De gemeenteraad over de uitkomsten van het fiscale onderzoek  informeren middels    

                 raadsinformatiebrief.  
 

7. Parkeerregulering bedrijventerrein Linge II Zuid  
Besluit: 
 1. Kennis nemen van de resultaten van het parkeeronderzoek (bijlage 1), verricht in  
    februari/maart 2018; 
2. Kennis nemen van de resultaten van de consultatieronde (juli/augustus) met de  

                 belangrijkste belanghebbenden  
3. Een parkeerverbod instellen aan westelijke zijde van de rijbaan, die is gelegen  

                 tussen de huisnummers 6 en 10 en de achtergelegen panden ontsluit; 
4. Een parkeerverbod instellen aan zuidelijke zijde van de rijbaan tussen de in-/uitrit  

                 van het bedrijventerrein en huisnummer 6 
5. Ter hoogte van het parkeerverbod, zoals genoemd onder 2, enkele parkeervakken   

                 realiseren in de langsrichting ten behoeve van kort parkerende bezoekers (blauwe      
                strepen/zone); 

   a. De kosten van de extra parkeerplaatsen dekken uit het budget voor de Werkgroep    
       Verkeer; 
6. Hiertoe een verkeersbesluit voorbereiden, ten behoeve waarvan nog   

                 wel overleg moet plaatsvinden met politie en grondeigenaren, waaronder het    
                 Waterschap Rivierenland; 

7. Geen ontheffing verlenen aan ASN van artikel 5:2 APV ten behoeve van het stallen  
    van meer dan 2 voertuigen die (tijdelijk) aan ASN behoren of zijn toevertrouwd; 
8. De heer Dullaart adviseren om zijn verzoek aan de gemeenteraad (verzoek om  
    onttrekking van alle wegen op het terrein aan de openbaarheid) in te trekken; 
9. Separaat worden geïnformeerd over de lopende juridische geschillen en ruimtelijke     
    ontwikkelingen;  

 

                      Vastgesteld in de B&W vergadering van 13 november 2018 

            De Secretaris,                                                  De Voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

  


