
   

             

 

 

 

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 5 maart februari 2019 

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 12 maart 2019 

 

 

1.7074 Subsidie Internationaal Filmfestival Gorinchem 

Besluit: 

1.Stichting Internationaal Film Festival Gorinchem voor 2019 een subsidie van € 20.000 te 

verlenen t.b.v. het organiseren van het festival en hun jaarprogramma. 

2.De intentie uit te spreken om voor het jaar 2020 eenzelfde bedrag toe te kennen (e.e.a. onder 

voorwaarde van de beschikbaarheid van de benodigde middelen in de nog vast te stellen 

gemeentebegroting van het betreffende jaar). 

3.De lasten voor 2019 te dekken uit de beschikbare middelen binnen het programma’s Sport, 

Cultuur en Recreatie (€ 15.000) en het programma Volksgezondheid en Duurzaamheid (€ 5.000) 

en voor 2020 met een apart dekkingsvoorstel te komen. 

 

2.7094 Fluxus 

Besluit: 

1.Het collegebesluit van 18 december 2018 te heroverwegen en niet over te gaan tot verkoop 

voor 31 december 2019. 

2.Voor het jaar 2019 eenmalig een subsidie te verlenen voor het exploitatietekort van Fluxus ter 

hoogte van € 40.000 en de lasten te dekken uit de reserve “Staerk”; 

3.De raad middels bijgesloten raadsvoorstel  voor te stellen om een bedrag van € 40.000 te 

onttrekken aan de bestemmingsreserve ‘Staerk’ en de financiële gevolgen te verwerken in een 

begrotingswijziging. 



 

 

 

3.7101 Herijking rol Erfgoedoverleggroep 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het advies d.d. 28 januari 2019 van de Erfgoedcommissie om één van 

haar commissieleden geen zitting te laten nemen in de Erfgoedoverleggroep.  

2.Kennis te nemen van het verslag van het overleg d.d. 17 januari 2019, waarin de huidige 

Monumentenoverleggroep vraagt haar mening over beleidsmatige onderwerpen en grote 

ontwikkelingen in Gorinchem te kunnen ventileren richting de Erfgoedcommissie. 

3.Kennis te nemen dat nut en noodzaak en het functioneren van de Erfgoedoverleggroep in de 

evaluatie van het totale erfgoedregime wordt meegenomen (planning 2021). 

4. In te stemmen met het voorstel van de Erfgoedcommissie, om minimaal twee keer per jaar de 

Erfgoedoverleggroep te laten aanschuiven bij de Erfgoedcommissie, onder voorzitterschap van 

voorzitter van de Erfgoedcommissie. Tijdens dit overleg kunnen de Erfgoedoverleggroep en de 

commissie de ontwikkelingen in Gorinchem m.b.t. erfgoed en eventuele voorstellen ten aanzien 

van erfgoedbeleid bespreken. 

5.In te stemmen met de taakstelling, samenstelling van de Erfgoedoverleggroep en de frequentie 

van haar vergaderingen. 

6.In te stemmen om de gemeenteraad over de herijking van de rol van de Erfgoedoverleggroep 

met de  raadsinformatiebrief nummer 2303 te informeren. 

 

4.7142 Beantwoording schriftelijke vragen Groen Links inzake fietsparkeren 

Besluit: 

1.De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks van 4 februari 2019 inzake 

fietsparkeermogelijkheden bij de bushaltes langs de buslijn 387 te beantwoorden door middel van 

bijgevoegde reactie. 

 



 

 

 

5.7159 Beantwoording schriftelijke vragen CU/SGP inzake OV verbinding Breda- 

Gorinchem-Utrecht 

Besluit: 

1.De schriftelijke vragen van de fractie ChristenUnie – SGP van 5 februari 2019 inzake OV – 

verbinding Breda – Gorinchem – Utrecht te beantwoorden door middel van bijgevoegde reactie, 

met inachtneming van de wijzigingen, met mandaat van wethouder Van der Geest.  

 

6.7165 Beantwoording schriftelijke vragen Groenlinks inzake veranderingen in het 

openbaar vervoer in de nieuwe concessie 

Besluit: 

1.De schriftelijke vragen van de fractie GroenLinks inzake veranderingen in het openbaar vervoer 

in de nieuwe concessie te beantwoorden door middel van bijgevoegde “beantwoording 

schriftelijke vragen”, met inachtneming van de wijzigingen, met mandaat van wethouder Van der 

Geest.  

 

7.7122 Raadsinformatiebrief inventarisatie Begraafplaatsen 

Besluit: 

1.De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de inventarisatie 

graven met een historische betekenis raadsinformatiebrief. 

 

8.7169 Beantwoording Schriftelijke vragen de fractie GroenLinks, inzake kappen van  

Bomen. 

Besluit: 

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



 

 

 

9.7051 Stand van zaken opbouw Sociaal Cultureel Werk 

Besluit: 

1.Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de inzet van de opbouwwerker voor het 

Sociaal Cultureel Werk, met inachtneming van wijzingen met mandaat van wethouder Van 

Doesburg.  

 

10.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 19 februari 2019 

2. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 22 februari 2019, met inachtneming van 

de wijzigingen.  

3. Vaststellen openbare circulatiebesluiten week 9 

 

Circulaire besluitenlijst week 9 

1. Beslissing op bezwaarschrift vanwege het afwijzen van een verzoek handhavend 
optreden vanwege een mobiel aircosysteem aan de Knipsteeg 6 
Besluit: 
Het bezwaarschrift van de heer M.P. B. ontvankelijk maar ongegrond verklaren.  

 

2. Beslissing op het bezwaar van de Bewonerscommissie Brug Stalkaarsen vanwege de 
verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een brug nabij de Dokter van 
Stratenweg  
Besluit: 
Het bezwaarschrift van de Bewonerscommissie Brug Stalkaarsen kennelijk niet 
ontvankelijk verklaren.  

 

3. Beslissing op het bezwaar namens de heer R.M. P. vanwege het aanvullen van de 
persoonsgegevens in de BRP  
Besluit: 
Het bezwaar namens de heer R.M. P. ontvankelijk maar ongegrond verklaren.  

  

4. Beslissing op bezwaarschrift namens de heer F. A. vanwege het wijzigen van de 
adresgegevens in het BRP. 



 

 

 

Besluit: 
Het bezwaarschrift van de Nederlandse Budgetcentrale namens de heer F. A. ontvankelijk 
maar ongegrond verklaren  

 

5. Beslissing op bezwaar van ARAG Rechtsbijstand namens de heer J.H. van V. vanwege 
het afwijzen van een voorziening o.g.v. de Wmo  

             Besluit: 
Het bezwaarschrift van ARAG Rechtsbijstand ontvankelijk, maar ongegrond verklaren  

 

6. Voordracht van de heer T.J. Slob als lid van het dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid  
 Besluit: 
De heer T.J. Slob voordragen als lid van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst 
Zuid-Holland Zuid  
 
 
 
Vastgesteld in de B&W vergadering van 5 maart 2019 
 
 
De secretaris,                                          De voorzitter, 

 

 



 

 

 

 

 


