
   

             

 

 

 

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 19 maart 2019 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 26 maart 2019 

 

1.7133 Uitbreiden en publiceren budget subsidies Evenementen 

Besluit: 

1.Het huidige budget voor evenementen eenmalig van €89.304 met €25.000 voor 2019 te 

verhogen tot €114.304; 

2.Deze verhoging van €25.000 te dekken vanuit het flexibele cultuurbudget (PPN 2019) van 

€100.000; 

3.Het bedrag €114.304 als subsidieplafond in te stellen; 

4.Het subsidieplafond van het budget voor evenementen na besluitvorming voor 2019 te 

publiceren. 

 

2.7181 Ontwerp bestemmingsplan Einstein Horeca en Beeldkwaliteitsplan 

Einsteinstraat 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het feit dat in het kader van de inspraak geen inspraakreacties zijn in 

gediend tegen het voorontwerp bestemmingsplan.  

2.Kennis te nemen van het feit dat in het kader van het vooroverleg twee vooroverlegreacties zijn 

ingediend door het Waterschap Rivierenland en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De reactie 

van het waterschap heeft geleid tot een aanpassing van de waterparagraaf in de toelichting en 

een aanpassing van het bouwvlak van de reclamemast op de verbeelding. De positieve reactie 

van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is voor kennisgeving aangenomen.  

3.In te stemmen met het gewijzigde ontwerp bestemmingsplan “Gorinchem, Einsteinstraat, 

Horeca”  

 (NL. IMRO. 0512.BP2018183-3001). 



 

 

 

4.De coördinatieregeling van toepassing te verklaren voor het bestemmingsplan en de 

bijbehorende omgevingsvergunning.  

5.In te stemmen met het ontwerp beeldkwaliteitsplan Oost II. 

6.De uniforme openbare voorbereidingsprocedure te starten voor het bestemmingsplan met 

omgevingsvergunning en het beeldkwaliteitsplan. 

7.De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer 2319 te informeren over de onder 1 

– 6 genoemde besluiten.   

 

3.7117 Aanbesteding accountantsdiensten 2019-2021 plus optie verlenging 2022 

Besluit: 

Kennis te nemen van het bijgevoegde raadsvoorstel ‘’Aanbestedingstraject accountantsdiensten 

voor de jaren 2019 tot en met 2021 met optie verlenging naar 2022’’. 

 

4.7113 Project Wijk GGD'er voortzetten in 2019 op grond van evaluatie pilotfase 

Besluit: 

1.Het project Wijk GGD’er in 2019 voort te zetten op grond van de positieve evaluatie van de pilot 

Project Wijk GGD’er Gorinchem 2018; 

2.De uren project Wijk GGD’er uit te breiden van 10 uur naar 36 uur ten behoeve van 

outreachend werken en consultatie functie; 

3.De aanbevelingen uit de evaluatie van de projectgroep Wijk GGD’er over te nemen; 

4.Voor 1 januari 2020 te besluiten over de implementatie en financiering van het project Wijk 

GGD’er vanaf 2020; 

5.De kosten van het project Wijk GGD’er Gorinchem 2019 ad € 178.000 te dekken uit budget 

Verwarde Personen (€ 50.000) en budget lokale transformatie Beschermd Wonen (€ 128.000).  

6.De (budgettair neutrale) financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging en deze ter 

formalisatie in de eerst volgende maandwijziging aan de raad voor te leggen.     

 



 

 

 

5.7195 Beantwoording schriftelijke vragen PVDA inzake jeugdzorg 

Besluit: 

1.De schriftelijke vragen van de fractie PvdA inzake de mogelijk lange wachttijden en wachtlijsten  

te beantwoorden door middel van bijgevoegd concept “beantwoording schriftelijke vragen”. 

 

6.7180 Beslissing op bezwaar van de heer A. P. vanwege het weigeren van een 

gehandicaptenparkeerkaart 

Besluit: Het bezwaarschrift van de heer A. P. ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren.  

 

7.7006 Beleid inzake toezicht op asbestverwijdering OZHZ 

Besluit:  

1.Het beleid inzake toezicht op asbestverwijdering OZHZ als aanvulling op de Nota VTH beleid 

gemeentelijke taken ZHZ 2018-2022 vast te stellen. 

2.Te besluiten dat het beleid inzake toezicht op asbestverwijdering OZHZ in werking treedt op de 

dag na bekendmaking. 

 

8.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 12 maart 2019 

 

Circulaire besluitenlijst week 11 

Er zijn deze week geen circulaire besluiten 

 

 

 



 

 

 

 


