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Zaak - doc nr Z.112038 - 629883 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen CU-SGP inzake actieplan 
zwerfjongeren 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van 
schriftelijke vragen CU - SGP inzake actieplan zwerfjongeren 

Genomen besluit In te stemmen met bijgevoegde beantwoording van 
schriftelijke vragen CU - SGP inzake actieplan zwerfjongeren 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420378 - 630138 

Onderwerp Cultuurvisie 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Beslispunten 1. Vast te stellen dat de “4e variant” van een cultuurhuis 
(vernieuwbouw De Nieuwe Doelen met behoud van 
de huidige theaterzaal in combinatie van functies van 
het Huis van Inspiratie o.a. de bibliotheek) niet 
haalbaar is binnen het door de raad gegeven kader 
van 10 mln. en qua Programma van Eisen niet past in 
het bestaande gebouw. 

2. De kapitaallasten die bij het kader van 10 mln. horen 
en reeds in de Meerjarenbegroting verwerkt zijn voor 
de “4e variant”, opnieuw te bezien en aan de raad 
voor te stellen dat bedrag (gedeeltelijk) aan te 
wenden voor de renovatie van De Nieuwe Doelen. 

3. In te stemmen met bijgaande concept Cultuurvisie 
“Ambities Cultuur 2019-2023” en het daarin 
beschreven budgettaire kader van een verhoging van 
het cultuurbudget met maximaal € 780.000 
structureel bovenop het peil van 2021 (minus de in de 
meerjarenbegroting opgenomen kapitaallasten “4e 
variant”). Dit kader omvat € 300.000 voor 
kapitaallasten renovatie De Nieuwe Doelen (7 mln.) 
en € 480.000 voor overige ambities voor 
cultuureducatie en -participatie (incl. € 170.000 
huurderving Haarstraat 64 en een taakstelling van € 
20.000 op de eigenaarslasten. 

4. In te stemmen met het voornemen om De Nieuwe 



Doelen te renoveren onder voorwaarden van een 
aanbesteding voor de exploitatie. 

5. In te stemmen met een aanbesteding voor de 
exploitatie onder de volgende voorwaarden:  

o een positief besluit op de verkenning van 
risico’s en mogelijkheden om te komen tot 
een aanbesteding; 

o een aanbesteding waarbij de gemeente de 
kapitaallasten van maximaal € 300.000 en de 
huurderving van € 170.000 voor haar 
rekening neemt, de exploitatiekosten komen 
geheel voor rekening van de exploitant; 

o een aanbesteding van ten minste een 
duurzame exploitatie incl. sociaal-culturele 
voorstellingen met daarbij extra waardering 
voor verdienmodellen waarbij aandacht en 
ruimte is voor de andere sociaal-culturele 
activiteiten; 

o een inschrijvingstermijn voor de aanbesteding 
tot 31 maart 2020; 

o aanvullende besluitvorming in de 
gemeenteraad omtrent de te hanteren 
afschrijvingstermijn renovatie De Nieuwe 
Doelen. 

6. Te besluiten om bij geen kansrijke invulling van de 
aanbesteding het gereserveerde budget voor de 
kapitaallasten per 1 september 2020 terug te laten 
vloeien naar de algemene middelen. 

7. Het budgettair kader te verwerken in de PPN 2020-
2023. 

8. De intentie uit te spreken om De Nieuwe Doelen voor 
een beperkte periode in 2019/2020 open te houden 
en daarmee te zorgen voor een tussentijdse 
oplossing om de belangrijkste sociaal culturele 
voorstellingen die een groot podium nodig hebben 
mogelijk te maken, op voorwaarde van redelijke 
kosten en mits de veiligheid het toelaat.Ter uitvoering 
verschillende mogelijkheden te verkennen, te 
beginnen bij Stichting Theater Gorinchem. 

9. Na een positief besluit op voorgaande beslispunten 
de gemeenteraad op 19 juni 2019 het volgende te 
presenteren:  

o de concept Cultuurvisie “Ambities Cultuur 
2019-2023” 

o het budgettair kader van maximaal € 780.000 
structureel bovenop het peil van 2021 (minus 
de in de meerjarenbegroting opgenomen 
kapitaallasten “4e variant”). Dit kader omvat € 
300.000 voor kapitaallasten renovatie De 
Nieuwe Doelen en € 480.000 voor overige 
ambities voor cultuureducatie en -participatie 
(incl.€ 170.000 huurderving Haarstraat 64 en 
een taakstelling van € 20.000 op de 
eigenaarslasten). 

o het voornemen om De Nieuwe Doelen te 
renoveren onder voorwaarden van een 
aanbesteding voor de exploitatie. 

10. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief 
2358. 



Genomen besluit   

  

1. Vast te stellen dat de “4e variant” van een 
cultuurhuis (vernieuwbouw De Nieuwe Doelen 
met behoud van de huidige theaterzaal in 
combinatie van functies van het Huis van 
Inspiratie o.a. de bibliotheek) niet haalbaar is 
binnen het door de raad gegeven kader van 10 
mln. en qua Programma van Eisen niet past in het 
bestaande gebouw. 

2. De kapitaallasten die bij het kader van 10 mln. 
horen en reeds in de Meerjarenbegroting verwerkt 
zijn voor de “4e variant”, opnieuw te bezien en 
aan de raad voor te stellen dat bedrag 
(gedeeltelijk) aan te wenden voor de renovatie 
van De Nieuwe Doelen. 

3. In te stemmen met bijgaande concept Cultuurvisie 
“Ambities Cultuur 2019-2023” en het daarin 
beschreven budgettaire kader van een verhoging 
van het cultuurbudget met maximaal € 780.000 
structureel bovenop het peil van 2021 (minus de 
in de meerjarenbegroting opgenomen 
kapitaallasten “4e variant”). Dit kader omvat € 
300.000 voor kapitaallasten renovatie De Nieuwe 
Doelen (7 mln.) en € 480.000 voor overige 
ambities voor cultuureducatie en -participatie 
(incl. € 170.000 huurderving Haarstraat 64 en een 
taakstelling van € 20.000 op de eigenaarslasten. 

4. In te stemmen met het voornemen om De Nieuwe 
Doelen te renoveren onder voorwaarden van een 
aanbesteding voor de exploitatie. 

5. In te stemmen met een aanbesteding voor de 
exploitatie onder de volgende voorwaarden: 
-een positief besluit op de verkenning van risico’s 
en mogelijkheden om te komen tot een 
aanbesteding; 
-een aanbesteding waarbij de gemeente de 
kapitaallasten van maximaal € 300.000 en de 
huurderving van € 170.000 voor haar rekening 
neemt, de exploitatiekosten komen geheel voor 
rekening van de exploitant; 
-een aanbesteding van ten minste een duurzame 
exploitatie incl. sociaal-culturele voorstellingen 
met daarbij extra waardering voor 
verdienmodellen waarbij aandacht en ruimte is 
voor de andere sociaal-culturele activiteiten; 
-een inschrijvingstermijn voor de aanbesteding tot 
31 maart 2020. 

6. Te besluiten om bij geen kansrijke invulling van 
de aanbesteding het gereserveerde budget voor 
de kapitaallasten per 1 september 2020 terug te 
laten vloeien naar de algemene middelen. 

7. Het budgettair kader te verwerken in de PPN 



2020-2023. 

8. De intentie uit te spreken om De Nieuwe Doelen 
voor een beperkte periode in 2019/2020 open te 
houden op voorwaarde van redelijke kosten en 
mits de veiligheid het toelaat.  en daarmee te 
zorgen voor een tussentijdse oplossing om de 
belangrijkste sociaal culturele voorstellingen die 
een groot podium nodig hebben mogelijk te 
maken, op voorwaarde van redelijke kosten en 
mits de veiligheid het toelaat. Ter uitvoering 
verschillende mogelijkheden te verkennen, te 
beginnen bij Stichting Theater Gorinchem. 

9. Na een positief besluit op voorgaande 
beslispunten de gemeenteraad op 19 juni 2019 
het volgende te presenteren”: 
-de concept Cultuurvisie “Ambities Cultuur 2019-
2023” 
-het budgettair kader van maximaal € 780.000 
structureel bovenop het peil van 2021 (minus de 
in de meerjarenbegroting opgenomen 
kapitaallasten “4e variant”). Dit kader omvat € 
300.000 voor kapitaallasten renovatie De Nieuwe 
Doelen en € 480.000 voor overige ambities voor 
cultuureducatie en -participatie (incl.€ 170.000 
huurderving Haarstraat 64 en een taakstelling van 
€ 20.000 op de eigenaarslasten). 
-het voornemen om De Nieuwe Doelen te 
renoveren onder voorwaarden van een 
aanbesteding voor de exploitatie. 

10. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief 
2358. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420545 - 630420 

Onderwerp Voorstel tot zesde wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. De zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ vast te stellen (conform 
bijgevoegd collegebesluit van de Dienst), onder voorbehoud 
van toestemming gemeenteraad 
2. De raad (20 juni 2019)  te verzoeken toestemming te 
verlenen tot vaststelling door u van de zesde wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 
ZHZ (conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit). 

Genomen besluit 1. De zesde wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ vast te stellen (conform 
bijgevoegd collegebesluit van de Dienst), onder voorbehoud 
van toestemming gemeenteraad 
2. De raad (20 juni 2019)  te verzoeken toestemming te 



verlenen tot vaststelling door u van de zesde wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd 
ZHZ (conform bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit). 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




