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Zaak - doc nr Z/19/669692 - 669950 

Onderwerp Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2020 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning 
Gemeente Gorinchem 2020 per 1 januari 2020 
2. In te stemmen met toepassing van een indexering van 2,9% over de 
(pgb)-tarieven 
3. De ritprijs voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (Molenhopper) 
te verhogen van € 0,60 naar € 0,65 per zone per 1 januari 2020 en per 1 
januari 2021 te verhogen naar € 0,70 per zone 
4. De Nadere regels maatschappelijke ondersteuning Gemeente 
Gorinchem 2019 in te trekken per 1 januari 2020 
5. De berekende meerkosten ad € 7.750 te dekken uit de beschikbare 
Wmo-budgetruimte 
6. Bovenstaande punten onder voorbehoud van vaststelling van de WMO 
verordening.  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669653 - 669966 

Onderwerp Exploitatiesubsidie Fluxus (ULO) 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Fluxus voor 2019 een aanvullende exploitatiesubsidie van € 
17.800 te verlenen.  

2. Fluxus voor 2020 en daarop volgende jaren 
een exploitatiesubsidie te verlenen van € 15.000 per jaar. 

3. Zowel de aanvullende exploitatiesubsidie van € 17.800 voor 2019 
als de meerjarige exploitatiesubsidie van € 15.000 met ingang 
van 2020 te dekken uit het budget voor Sociaal Cultureel Werk 
(e.e.a. onder voorbehoud van de jaarlijkse besluitvorming over de 
Gemeentebegroting). 

4. Naar aanleiding van de uitkomst van het nog vast te stellen 
accommodatiebeleid de subsidierelatie met Fluxus opnieuw te 
bezien 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434566 - 670556 



Onderwerp Onderzoek flora en fauna terrein Stigterstaal nabij achtergrens 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Toestemming verlenen dat Stigterstaal op basis van een QuickScan 
flora en fauna met aanbevelingen doorgang mag geven aan plan voor 
ophogen grond op gemeentestrook en dat er geen aanvullend onderzoek 
hoeft plaats te vinden. 
  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670209 - 671113 

Onderwerp stand van zaken D.F. Pauwlaan-Van Zomerenlaan 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief Z/19/670209 D-671185 over 
de stand van zaken complex D.F. Pauwstraat-Van Zomerenlaan 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669741 - 671233 

Onderwerp Aansluiting bij Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van het besluit van de GR Waardlanden om aan te 
sluiten bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties. 
2. Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het bestuur 
van de GR Waardlanden inzake aansluiting bij de Werkgeversvereniging 
Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties.  

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670168 - 671397 

Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake beantwoording motie ontwerpwedstrijd 
Haarsekade 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met verzending van bijgevoegde raadsinformatiebrief 
inzake beantwoording motie ontwerpwedstrijd Haarsekade 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670503 - 671747 

Onderwerp Voorbereiding en besluitvorming Bijzondere Algemene Ledenvergadering 
VNG 29 november 2019 

Afdeling Strategisch adviseurs 

Genomen besluit 1. Wethouder E.C.M. Kraaijeveld aan te wijzen als vertegenwoordiger van 
de gemeente Gorinchem. 



2. Te besluiten volgens het bijgevoegde stemadvies standpunt te 
bepalen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670431 - 671777 

Onderwerp Brief aan minister met verzoek uitbreiding verlaging 100 km per uur 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde brief gericht aan Minister van 
Infrastructuur en Waterstaat inzake uitbreiding van recente verlaging van 
maximum snelheid naar 100 km per uur; 
2. Bijgevoegde brief te laten ondertekenen door college met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van der 
Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/669564 - 672088 

Onderwerp RIB herinrichten ruimte achter raadzaal 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Kennis te nemen en akkoord te gaan met de bijgevoegde RIB met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Doesburg. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670186 - 672533 

Onderwerp Raadsinformatiebrief stand van zaken verbetering OV Breda - Gorinchem 
- Utrecht 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief met inachtneming 
van de wijzigingen met mandaat van wethouder van der Geest. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434686 - 672561 

Onderwerp RIB Voortgang verkoopproces Eneco 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1 In te stemmen met de raadsinformatiebrief over het verkoopproces van 
de Eneco-aandelen. 
2 De raadsinformatiebrief en het persbericht van Eneco toe te sturen aan 
de gemeenteraad. 


