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Zaak - doc nr Z/19/434845 - 668061 

Onderwerp Verduurzamen en vervangen eigen wagenpark 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de vervanging/aanschaf  van de voertuigen en 
overig materieel zoals genoemd in de financiële paragraaf;     
2. In het kader van het verduurzamen van het eigen wagenpark in te 
stemmen met de onderstaande uitgangspunten: 
- over te stappen op volledig elektrisch aangedreven voertuigen als dat 
vanuit functionaliteit redelijkerwijs mogelijk is; 
- diesel te vervangen door blauwe diesel voor voertuigen die nog niet 
vervangen zijn of niet vervangen kunnen worden door een elektrisch 
alternatief; 
- vervanging van de huidige voertuigen (waar mogelijk door elektrische 
alternatieven) te laten plaatsvinden op het moment dat de bestaande 
voertuigen technisch aan vervanging toe zijn en nut en noodzaak van het 
te vervangen voertuig is vastgesteld (maatwerk); 
- alle voertuigen (oud en nieuw) te voorzien van een 
rittenregistratiesysteem; 
3. De vervanging van tractie vanaf 2021 te betrekken bij het 
Perspectiefnotaproces; 
4. De raad voor te stellen om  
a. in te stemmen met de (waar mogelijk) duurzame vervanging/aanschaf 
van enkele gemeentelijke voertuigen 
b. hiervoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 80.000  
c. de extra kapitaallasten voor deze vervangingsinvesteringen te dekken 
uit de hiervoor in de begroting beschikbare exploitatiemiddelen voor het 
gemeentelijk wagenpark; 
d. de lasten die het gevolg van zijn (extra) van 
duurzaamheidsmaatregelen te dekken uit de structurele IBP-budgetten;  
e. de financiële gevolgen te verwerken in een begrotingswijziging. 
 
5. bovenstaande punten besloten met inachtneming van de wijzigingen 
met mandaat van Wethouder Van Doesburg. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/439272 - 671985 

Onderwerp Begrotingswijziging 2019 Waardlanden 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel de raad voor te stellen: 



1). Kennis te nemen van het besluit van het bestuur van de GR 
Waardlanden om, vanwege de toetreding van de voormalige gemeente 
Vianen, de begroting van 2019 aan te passen; 
2). Geen wensen en bedenkingen ter kennis te brengen aan het bestuur 
van de GR Waardlanden tav deze begrotingswijziging. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670632 - 672043 

Onderwerp Afspraken overdragen financiële middelen arbeidsmarktregio Gorinchem 
met programmamanagement Vijfheerenlanden. 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. De conceptbrief met afspraken over verantwoording van het budget 
vaststellen en het bedrag ad. € 1.000.000,-, zegge een miljoen euro 
betaalbaar stellen op rekeningnummer   
NL26BNGH 028.51.72.999 van de gemeente Vijfheerenlanden onder 
vermelding van DOE AGENDA/kenmerk/kostenplaats 60103000 met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 

 
 

Zaak - doc nr Z.111497 - 672120 

Onderwerp Financiële solidariteit en afbouwregeling Jeugdhulp ZHZ 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Instemmen met raadsvoorstel Z.111497/D-672087  
2. Instemmen met concept zienswijze  Z.111497/D-672117 : 
3. Instemmen met het profijtbeginsel als nieuw 

kostenverrekenmodel en de financiële afbouwregeling van drie 
jaren. 

4. Een voorbehoud maken over het inzetten van regionale 
zorgmarkt-budget als dit tot ongewenste (oneerlijke) financiële 
effecten zou kunnen leiden tijdens de afbouwperiode. 

5. Aan te geven dat de gemeente Gorinchem zich uitspreekt voor 
het creëren van een lokale reserve om te voorzien in de risico’s 
van uitvoering van de Jeugdwet. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670709 - 672159 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van Maaren 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen 
zoals in de bijlage bijgevoegd. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438577 - 672250 

Onderwerp raadsvragen CU/SGP en VVD over talentontwikkelingsplek Botersteeg 



Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen 
van de VVD en CU/SGP over de Talentontwikkelingsplek in de 
Botersteeg. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670848 - 672530 

Onderwerp 3e kwartaalrapportage 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. Instemmen met de kwartaalrapportage over het 3e kwartaal 2019 

 
 

Zaak - doc nr Z.112326 - 672541 

Onderwerp Voorontwerpbestemmingsplan 'Lingsesdijk 45, 45a en 45b' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de 'Nota van beginspraak, bestemmingsplan 
Lingsesdijk 45, 45a en 45b'; 
2. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan 'Lingsesdijk 45, 
45a en 45b' (NL.IMRO.0512.BP2019191-2001); 
3. De inspraak- en vooroverlegprocedure op te starten, inclusief een 
inloopavond; 
4. De gemeenteraad via bijgevoegde informatiebrief, nummer Z.112326 
D-672721 te informeren over de onder 1, 2 en 3 genoemde besluiten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670871 - 672577 

Onderwerp Aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2019 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Het cameratoezicht voor de volgende gebieden in te stellen tot 1 maart 
2020  

o Bedrijventerrein Avelingen West 
o Bedrijventerrein Avelingen Oost 
o Bedrijventerrein Schelluinsestraat 
o Bedrijventerrein Gorinchem Oost I 
o Bedrijventerrein Gorinchem Oost II 
o Bedrijventerrein Papland 
o Grote Markt met zicht op hoek Grote Markt/Kerksteeg/Molenstraat 

en in de Kerksteeg 
o Stationsgebied tussen Stationsweg en Lindelaantje 

  
2. Dit besluit te plaatsen in het digitale gemeenteblad en treedt in werking 
na bekendmaking en geldig is tot 1 maart 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/420378 - 672747 



Onderwerp Cultuurvisie "Ambities Cultuur 2019-2023" 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel Z/19/420378/D-668934 met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670962 - 672797 

Onderwerp Voorschot gemeente Gorinchem deelneming B.V. 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het verzoek tot een voorschot te verstrekken aan 
Gorinchem Deelneming B.V. 


