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Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/19/420230 - 629892 

Onderwerp Pilot bewaakte fietsenstalling 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. Instemmen met uitvoering pilot bewaakte fietsenstalling voor een periode 
van 1 jaar conform bijgevoegde opzet en kosten te dekken uit het 
Investeringskrediet fietsparkeren binnenstad begroting 2019;  

2. Instemmen met de verzending van bijgevoegd persbericht.   

Genomen besluit Akkoord, gewijzigd besloten. 
Het college is akkoord mits het een incidenteel bedrag is en geen investeringskrediet. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420257 - 629941 

Onderwerp Waarderingssubsidie GTC Overwaard 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. In te stemmen met een eenmalige waarderingssubsidie van € 80.000 aan 
tennisvereniging GTC Overwaard; 

2. Deze subsidie te dekken uit de huidige financiële ruimte binnen de 
onderhoudsvoorziening Buitensportaccommodaties; 

3. De incidentele vrijval uit de onderhoudsvoorziening 
Buitensportaccommodaties ter goedkeuring aan de raad voor te leggen als 
onderdeel van de tussentijdse rapportage 2019; 

4. Het subsidiebesluit te versturen direct na instemmend besluit van de raad 
en daarin de subsidie direct vast te stellen. 

Genomen besluit Aangehouden 
Wethouder van Doesburg heeft niet aan de beraadslaging deelgenomen en is niet bij 
dit agendapunt aanwezig geweest. 

Definitief besluit Aangehouden 

 
 

Zaak - doc nr Z.112643 - 629945 

Onderwerp Verhoging voorschot verwerkingskosten huishoudelijk afval 2019 door GR 
Waardlanden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten  Kennis te nemen van het voorstel van GR Waardlanden om het voorschot 
van de verwerkingskosten voor huishoudelijk afval te verhogen met € 
300.000 en de gevolgen daarvan op de begroting en de afvalstoffenheffing; 

Kennis te nemen van de programmabegroting 2020 van GR Waardlanden. 

Genomen besluit  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420261 - 629948 

Onderwerp Rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Gorinchem 2019 

Afdeling Team Advies 



Beslispunten De regeling 'Rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Gorinchem 2019' 
vast te stellen zoals opgenomen in de bijlage. 
 
Opmerking:  
Parallel aan het vaststellen van de regeling 'Rechtspositie burgemeester en 
wethouders gemeente Gorinchem 2019' wordt aan de werkgeverscommissie 
gevraagd om de verordening 'Rechtspositie Raads- en commissieleden 2019' vast te 
stellen. 

Genomen besluit Akkoord, ongewijzigd besloten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112020 - 629953 

Onderwerp Vaststellen Verordening Commissie Bezwaarschriften 2019 

Afdeling Team Advies 

Beslispunten 1. In te stemmen met de bijgevoegde Verordening Commissie 
Bezwaarschriften 2019;  

2. De raad voor te stellen bijgevoegde Verordening Commissie Bezwaarschriften 2019 
vast te stellen. 

Genomen besluit Akkoord, ongewijzigd besloten. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.090917 - 629993 

Onderwerp Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan onderwijs, motie binnenklimaat en 
voorlopige besluitvorming aanvraag huisvestingsprogramma 2020 voor 
techniekschool het Gilde. 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten Voorgesteld wordt om:  

1. In de I&O bijeenkomst van 13 juni a.s. de gemeenteraad te informeren over 
de stand van zaken van het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs (IHP), 

2. De uitkomsten uit de I&O-sessie van 13 juni te betrekken bij de uitwerking 
van het IHP, 

3. In de I&O bijeenkomst van 13 juni a.s. de gemeenteraad te informeren over 
de stand van zaken van de motie binnenklimaat voor het basisonderwijs, 

4. Een voorgenomen besluit te nemen over de ingediende aanvraag 
huisvestingsprogramma 2020 van het schoolbestuur CVO-AV van Het 
Gilde, waarbij de ingediende aanvraag niet wordt gehonoreerd. 

Genomen besluit Akkoord, ongewijzigd besloten 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112016 - 630211 

Onderwerp Gepast betalen / wisselgeld parkeergarages 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. Instemmen met het aanpassen van de parkeerautomaten waardoor alleen 
nog pinbetalingen mogelijk zijn.  

2. Instemmen met de verzending van bijgevoegd persbericht 

Genomen besluit Akkoord, gewijzigd besloten 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 




