
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 30 oktober 2018 
 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 6 november  2018 
 
 

1.a.Benoeming nieuwe gemeentesecretaris  

Besluit: Mevrouw C. Bos met ingang van 1 december 2018 te benoemen tot 
gemeentesecretaris/algemeen directeur. 

 

2. Nadere regel subsidie Amateurkunst (6713) 

Besluit: 

1.De 'Nadere regel subsidie Amateurkunst Gorinchem 2019' vast te stellen. 

2.Het subsidieplafond voor Amateurkunst voor het jaar 2019 vast te stellen op € 47.000,-.  

3.De 'Nadere regel subsidie Amateurkunst Gorinchem 2019' en het daarbij behorende subsidieplafond 
voor 1 januari 2019 zoals gebruikelijk bekend te maken.  

4.De verenigingen voor Amateurkunst actief te informeren over de gewijzigde 'Nadere regel subsidie 
Amateurkunst Gorinchem 2019' en de hoogte van het subsidieplafond voor 2019. 

5.De ‘Nadere regel subsidie Amateurkunst Gorinchem 2019’ 2e kwartaal 2019 te evalueren en op basis 
van de uitkomst voor 2020 het subsidieplafond vast te stellen. 

 

3.Subsidie Theater 't Pand en Peeriscoop (6838) 

Besluit: 

1.Stichting Theater ’t Pand voor 2019 eenmalig een hogere subsidie te verlenen van per saldo € 52.500 
voor een professioneel theaterprogramma met minimaal 100 voorstellingen en de vertoning van 
minimaal 45 art house films. 

2.De eenmalige subsidieaanvraag van Stichting Studio Peer ad € 12.500 voor 2018 af te wijzen. 

3.Stichting Studio Peer voor 2019 eenmalig een subsidie te verlenen van € 25.000 voor een 
professioneel theaterprogramma met minimaal 50 voorstellingen. 

4.In de subsidiebeschikkingen aan de stichting Theater ’t Pand en stichting Studio Peer expliciet op te 
nemen dat het om een incidentele (verhoging van de) subsidie betreft en dat hier geen rechten aan 
kunnen worden ontleend voor hierna volgende jaren. 

5.Deze subsidies te dekken uit het  budget voor Podiumkunsten (e.e.a. onder voorbehoud van de 
vaststelling van de Gemeentebegroting 2019). 

 

4.Evaluatie OV Lingewijk (6784) 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van bijgevoegde evaluatie pilot OV-lingewijk/Lijn 5 

2.In te stemmen met verzending van RIB 2196 naar de raad 



5.Gevolgen nieuwe CAO voor tarieven Huishoudelijke Ondersteuning (6837) 

Besluit: 

In te stemmen met het voorstel van het regionale portefeuillehouders overleg sociaal domein om: 

1.Met terugwerkende kracht voor de periode 1 april 2018 – 1 juli 2019 een gedifferentieerd tarief te 
hanteren voor de bestaande aanbieders HO als gevolg van de wijziging van de CAO VVT: 

a. waarbij de aanbieders die geen reactie hebben gegeven op de uitvraag in aanmerking komen voor 
het laagste tarief; 

b. waarbij nieuwe toetreders in aanmerking komen voor het laagste tarief, tenzij ze een ingevulde 
rekentool overleggen. 

2.De financiële effecten te dekken binnen de bestaande Wmo-ruimte en deze te verwerken via een 
begrotingswijziging. 

 

6.Netwerkregisseur Zorg & Veiligheid (6552) 

Besluit: 

1.De functie van netwerkregisseur Zorg & Veiligheid, die tot nu toe middels inhuur werd ingevuld, per 1 
januari 2019 om te zetten in een vaste formatieplaats binnen het team VOOW.  

2.De hiermee gepaard gaande structurele kosten (€ 65.453 op jaarbasis) te dekken uit bestaande 
budgetten en toe te voegen aan de personeelsformatie. 

3.Instemmen met de hiermee gepaard gaande formatie uitbreiding van 0,861 fte (=31 uur) 

 

7.Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA rookvrij Gorinchem (6867) 

Besluit: 

1.In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen conform bijlage 1. 

 

8.Beantwoording schriftelijke vragen dhr. Barth over de brede school Hoog Dalem 
(6891) 

Besluit: 

In te stemmen met bijgaande beantwoording met inachtneming van wijziging van de door de fractie 
ChristenUnie/SGP ontvangen vragen met als onderwerp; uitgangspunten Integraal Huisvestingsplan 
Gorinchem Oost. 

 

9.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 23 oktober 2018 

2. Vaststellen openbare besluiten bij circulatie genomen week 44 

 



 

Circulaire besluitenlijst week 44 

 

1. Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gorinchem 2019  
Besluit: 
1. Instemmen met de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente    

Gorinchem 2019; 
2. De extra kosten als gevolg van de indexering van de PGB-tarieven voor 

Huishoudelijke  Ondersteuning en Begeleiding ad € 5.000 dekken uit de beschikbare 
budgetruimte binnen de Wmo-budgetten; 

3. De financiële gevolgen verwerken in een begrotingswijziging.  
 

2. Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 2018  
Besluit: 
1.   het mandaatbesluit vaststellen.  

 

3. Openbare Parkeerterrein Molenstraat  
Besluit 22-10-2018: 
1.   Het parkeerterrein Molenstraat aanwijzen tot openbaar gebied  
2.   Het parkeerterrein aanduiden voor ‘Parkeren uitsluitend voor vergunninghouders’ 
3.   Instemmen met de brief en deze verzenden naar de omwonenden welke        

                   een parkeerplaats in bruikleen hebben.  
 

                     Vastgesteld in de B&W vergadering van 30 oktober 2018 

                     De secretaris,    De voorzitter 

 

 

 

 

 

 
  


