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1.7308 Green Deal Aquathermie 

Besluit: 

Partner te worden in de Green Deal Aquathermie, door deze te ondersteunen middels een brief.  

In te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief met inachtneming van de wijzigingen met 

mandaat van wethouder Kraaijeveld.  

 

2.7208 Vluchtelingenwerk 

Besluit: 

1.In te stemmen met een subsidie van € 91.392,- voor VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor het 

jaar 2019; 

2.De lasten te dekken uit de hiervoor (deels incidenteel) beschikbare middelen binnen het programma 

Sociaal domein (taakveld Samenkracht en Participatie); 

3.In te stemmen met bijgevoegde subsidiebeschikking 2019; 

4.De structurele dekking vanaf  2020 van de subsidie aan VluchtelingenWerk te betrekken bij de 

eventuele herschikking van de ontschotte budgetten Sociaal Domein en de integrale gemeentelijke  

budget(ruimte)analyse ten behoeve van de Perspectiefnota 2020-2023. 

 

3.7264 Aanwijzingsbesluit adressen met eigen parkeervoorziening Krijtstraat 10-12 

Besluit: 

De volgende adressen aanwijzen als woningen die voorzien zijn van een eigen (contractueel 

vastgelegde) parkeervoorziening en waarbij deze parkeerplaatsen gezien moeten worden als eerste en 

indien van toepassing tweede bewonersvergunning bij het behandelen van een aanvraag voor een 

parkeervergunning: 

• Appartementen met 1 pp: Krijtstraat 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, 12A, 12B, 12C, 12D, 12E 
en 12G 

• Appartementen met 2 pp: Krijtstraat 10A, 10B, 12F en 12H 
 

4.7306 Uitvoering investeringen in de Veerdienst 

Besluit: 

De gemeenteraad informeren met raadsinformatiebrief over de huidige stand van zaken met betrekking 

tot de uitvoering investeringen in de Veerdienst. 

 



5.7305 Tarieven binnen - en buitensport 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het rapport ‘Tarievenonderzoek sport Gorinchem d.d. maart 2019’ van het Mulier 

Instituut; 

2.De ‘Tarievennota sportaccommodaties Gorinchem 2019 d.d. 29 april 2019’ en de daarin vermelde 

nieuwe tarieven voor de binnen- en buitensport vast te stellen; 

3.In te stemmen met een bijdrage aan de SGS van € 25.000,- per jaar, ter compensatie van de 

huurderving door verlaging van het huurtarief wedstrijdbad; 

4.Deze bijdrage te dekken binnen de beschikbare financiële middelen voor sport en de financiële 

gevolgen van dit besluit te verwerken in een begrotingswijziging; 

5.In te stemmen met een eenmalige bijdrage aan de SGS van € 11.500 in 2020, ter (gedeeltelijke) 

compensatie van de huurderving door verlaging huurtarief sporthallen in het eerste jaar; 

6.Deze bijdrage te dekken binnen de beschikbare financiële middelen voor sport in 2020; 

7.De subsidieregeling ‘compensatie huurtarieven binnensportaccommodaties’, oorspronkelijk bedoeld 

als vangnet voor (te) hoge huurlasten, per 1 januari 2020 te beëindigen; 

8.De huurcompensatie voor OKK, Novos, Rapid Rollers en Gehandicaptenzwemmen te handhaven, 

omdat deze subsidies andere doelen dienen, zoals ondersteuning gehandicaptensport; 

9.De met de SGS gemaakte afspraken vast te leggen in een allonge op de overeenkomsten met de 

SGS en deze voorafgaand aan ondertekening nog voor te leggen aan het college; 

10.In te stemmen met bijgaand (concept) raadsvoorstel en deze ter besluitvorming aan de raad voor te 

leggen, met in achtneming van de wijzigingen, met mandaat van wethouder Van der Geest. 

 

6.6964 Realisatie sociaal veilige route Buiten de Waterpoort 

Besluit: 

1.In te stemmen met de herinrichting van het gebied Buiten de Waterpoort ten behoeve een sociaal 

veilige en toegankelijkere looproute naar de daar gelegen parkeerplaatsen; 

2.De lasten die voortvloeien uit deze investering van € 90.000 (eerste jaar ca. € 4.000) te dekken binnen 

het krediet Verkeerstructuurplan Binnenstad (Ruimte voor de voetganger); 

3.De raad te informeren met bijgaande raadsinformatiebrief. 

 

7.7279 Evaluatie beleid brede school 

Besluit: 

1.Kennis te nemen van het evaluatierapport beleid brede school; 

2.In te stemmen met het laten vaststellen van de aangescherpte kaders van het beleid brede school 

door de raad; 



3.In te stemmen met het starten van de doorontwikkeling van de brede school, door; 

4.Te besluiten de netwerkcoördinatoren brede school van de gemeente Gorinchem een 

enthousiasmerende, faciliterende en ondersteunende rol te geven in de doorontwikkeling van de brede 

school: 

5.Te besluiten dat zij zich focussen op de doorontwikkeling van het wijkprofiel van de brede school; 

6.Te besluiten dat het wenselijk is om over 4 jaar het beleid integraal te evalueren;  

7.In te stemmen met het raadsvoorstel evaluatie beleid brede school, zoals bijgevoegd aan dit voorstel. 

 

8.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 23 april 2019 

2. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 30 april 2019 

 

 

 

 


