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Zaak - doc nr Z/19/420229 - 630692 

Onderwerp Raadsinformatiebrief project preventiebeleid schulden/prestatieafspraak 
wonen betaalbaarheid. 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit Besluit d.d. 9-07-2019 
Aangehouden en opnieuw te agenderen voor het college van 20 
augustus 2019 
 
Besluit d.d. 27-08-2019 
1.Kennis te nemen van de start van het interventieteam schulden en 
wonen voor de periode van 3 jaar. 
2.Kennis te nemen van de participatiewijze, in afstemming met 
de gemeenteraad en uitvoerende instanties Avres en Poort 6. 
3.De middelen van de stimuleringsmaatregel preventief beleid schulden 
voor de uitvoering van dit preventieteam ad. € 147.840-  verdeeld over 
drie jaar te beschikken aan de GR Avres. 
4.Eenmalig een bijdrage van  € 30.000,- beschikbaar te stellen voor de 
extra ureninzet project/interventieteam door Poort 6. 
5.In de komende maand samen met Avres en Poort 6 te bepalen hoe we 
de pilot kunnen monitoren evalueren. 
6.De Pilot smal te beginnen en deze bij succes uit te breiden met andere 
partners. 
7.De raad te informeren door bijgevoegde concept raadsinformatiebrief. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434149 - 658711 

Onderwerp Jongeren ontmoetingsplaats Gorinchem-Oost(park 't Haagje) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. In te stemmen met de realisatie van een Jongeren 
Ontmoetingsplaats in Park ‘t Haagje 

2. De kosten ad € 23.670,- te dekken uit: 
- Bliek In Actie: €18.670,- 
- Speelruimtebeleid €5000,- 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 



 
 

Zaak - doc nr Z/19/434383 - 660940 

Onderwerp Deelneming van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid in de werkgeversvereniging voor gemeentelijke 
gemeenschappelijke regelingen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten Conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen: 
 
1. Kennis te nemen van het besluit van het algemeen bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid van 4 
juli 2019 om deel te nemen in de werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. 
 
2. Geen wensen of bedenkingen ter kennis te brengen aan het algemeen 
bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-
Holland Zuid inzake deelneming in de werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435554 - 661785 

Onderwerp Gastvrije Waaldijk dijkversterking Gorinchem - Waardenburg 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten 1. kennis te nemen van de uitganspunten van de Gastvrije Waaldijk. 
2. De profielen van de weg, op- en afritten, brand- en rustpunten 

zoals zijn opgenomen in de Gastvrije Waaldijk te hanteren bij 
uitwerking van de dijk in Gorinchem in het kader van de 
dijkversterking Gorinchem – Waardenburg.　 

3. Bij de uitwerking van het ontwerp moet naast de Gastvrije 
Waaldijk ook rekening worden gehouden met de uitgangspunten 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

4. Afspraken te maken met het waterschap over de volgende zaken:  
o het ontwerp samen uit te werken; 
o het inzichtelijk maken van de (meer)kosten van de 

Gastvrije Waaldijk voor het tracé in Gorinchem; 
o de eventuele kosten voor de gemeente; 
o het beheer van de wegvlakken na de realisatie. 
o het zorgen voor financiële middelen; 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435209 - 662187 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Van Maaren, inzake 



Laadpunt voor elektrische fietsen, d.d. 13 juli 2019. 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Beslispunten In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van schriftelijke vragen 
van de fractie Van Maaren inzake Laadpunt voor elektrische fietsen. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435862 - 662201 

Onderwerp Voortgangsrapportage actiepunten Administratieve organisatie en interne 
controle 

Afdeling Concerncontrol 

Beslispunten Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 
Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO-IC). 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z.112535 - 662563 

Onderwerp voortzetten dienstverlening Bureau Sociaal Raadslieden Vivenz na 
positieve pilot fase 

Afdeling Team Samenleving 

Beslispunten 1. Kennis te nemen van het evaluatierapport van de pilotfase Bureau 
Sociaal Raadslieden Vivenz; 
2. De dienstverlening van Bureau Sociaal Raadslieden Vivenz in 
Gorinchem te verlengen en ingaande 1 juli 2019 structureel te maken; 
3. Vivenz voor de dienstverlening van 8 uur per week Bureau Sociaal 
Raadslieden voor de periode 1 juli t/m 31 december 2019 een 
subsidiebedrag toe te kennen van € 10.560,50 en ingaande 2020 een 
jaarlijkse subsidiebijdrage te verlenen op basis van jaarbedrag €  21.766,-
- ; 
4. De subsidie voor Bureau Sociaal Raadslieden Vivenz te dekken binnen 
de beschikbare budgetruimte in programma 7 Sociaal Domein, taakveld 
61; 
5. In te stemmen met bijgevoegd concept Raadsinformatiebrief. 
  

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436214 - 662646 

Onderwerp Financiële afronding Bureau Crisisbeheersing Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden (BCAV) 

Afdeling Team Veiligheid en Toezicht 

Beslispunten 1. In te stemmen om het financiële overschot ad € 149.707,85 van het 
Bureau Crisisbeheersing Alblasserwaard Vijfheerenlanden (BCAV) uit te 



betalen aan de vier voormalig samenwerkende gemeenten. 
2. Het voor Gorinchem beschikbaar komende bedrag ad € 37.426,96 
beschikbaar houden voor eventuele uittredingskosten van de gemeente 
Vijfheerenlanden uit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Definitief besluit Akkoord (Gewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435785 - 663137 

Onderwerp Uitstel beantwoording schriftelijke raadsvragen over huisvesting 
Bloedbank 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. de raad via bijgevoegde brief informeren dat de afhandeling van 
vragen vertraging heeft opgelopen en de termijn van 30 dagen met 
maximaal twee weken zal worden overschreden.   

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/436309 - 663213 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen dhr. H.J. van Mourik, Stadsbelang, 
inzake de brief van de directie SGS aan de Gorinchemse 
sportverenigingen 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording van de vragen. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/435503 - 663223 

Onderwerp Schriftelijke vragen artikel 41 fractie VVD inzake lokaal hitteplan 
Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Beslispunten 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen 
inzake lokaal hitteplan zoals in de bijlage bijgevoegd. 

Definitief besluit Akkoord (Ongewijzigd besloten) 




