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1.7300 Overkoepelende zienswijzen begroting 2010, jaarstukken 2018 en 

resultaatbestemming GR-en 

Besluit: 

Het voorlopig vaststellen van het bijgevoegde raadsvoorstel 2019-2362 “Overkoepelende zienswijzen 

begroting 2020, jaarstukken 2018, resultaatbestemming Gemeenschappelijke regelingen’’ met in begrip 

van de 8 concept -brieven (raad 13 juni). 

 

2.7280 Eigen budget buurtpreventieteams 

Besluit: 

1.Buurtpreventieteam Oost een eigen budget ter beschikking te stellen van € 45,- per lid per jaar voor 

een periode van 2 jaar.  

2.Buurtpreventie Stalkaarsen conform hun wens te faciliteren zoals tot nu toe gebruikelijk. 

3.Nieuwe buurtpreventieteams niet direct een budget ter beschikking te stellen, maar eerst te faciliteren 

met kleding en zaklantaarns. 

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

met mandaat van burgemeester Melissant en wethouder Van Doesburg.  

 

3.7307 Besluitvormingsproces solidariteitsmodel Jeugdhulp ZHZ 

Besluit: 

1.De informatiebrief van het algemeen bestuur van de Dienst Gezondheid & Jeugd over het 

besluitvormingsproces van het solidariteitsmodel voor jeugdhulp ZHZ, ter informatie aan te bieden aan 

de gemeenteraad. 

 

4.7324 Woon - en Transformatievisie 

Besluit: 

1.Akkoord te gaan met de Woon- en transformatievisie Gorinchem en te besluiten de woon- en 

transformatievisie Gorinchem voor vaststelling door te sturen naar de gemeenteraad. 

2.Akkoord te gaan met het raadsvoorstel over de Woon- en transformatievisie Gorinchem. 

3.Wethouder R. van Doesburg te machtigen eventuele kleine wijzigingen naar aanleiding van de I&O en 

B&A af te handelen onder voorbehoud dat het presidium op 16-5-2019 akkoord geeft op de planning. 

 



 

5.7262 Regionale urgentieverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2019-2023, 

gemeente Gorinchem 

Besluit: 

1.In te stemmen met het raadsvoorstel 2019-2363 over regionale urgentieverordening Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden 2019-2023, gemeente Gorinchem. 

 

6.7335 Subsidieverzoek stichting Hoger Onderwijs Gorinchem voor hbo-initiatieven 

Besluit: 

-In te stemmen met een bijdrage van maximaal €5.000 voor de organisatiekosten ten behoeve van de 

stichting Hoger Onderwijs Gorinchem, 

-Deze bijdrage ten laste brengen van het decadebudget 611951/42420i GO2032/Visie van de stad, 

-Deze bijdrage beschikbaar stellen onder o.a. de volgende voorwaarden: 

1)Dat de bijdrage wordt gebruikt, waarvoor het is verleend (conform ingediende begroting), 

2)Dat de stichting de komende periode inspanningen doet om te komen tot verdere fondsenverwerving 

c.q. cofinanciering, 

3)Dat een regionale hbo-aanpak met de Drechtsteden wordt onderzocht, zodat hiermee een gezamenlijk 

traject mogelijk wordt, 

4)Dat de verantwoording van deze bijdrage voor 1 mei 2020 wordt ingediend. 

 

7.Notulen en besluiten 

Besluit: 

1. Vaststellen openbare notulen collegevergadering d.d. 14 mei 2019 

 

 

 

 

 

 

 




