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Zaak - doc nr Z/19/438858 - 668712 

Onderwerp Financiering Sociaal veilige route Buiten de Waterpoort 

Afdeling Team Stadsbeheer 

Genomen besluit De raad voorstellen om: 
a. In te stemmen met het inrichtingsplan sociaal veilige route Buiten de 
Waterpoort en de benodigde middelen ad € 271.000; 
b. de lasten tot een bedrag van € 128.000 te dekken uit het reeds 
beschikbare investeringsbudget "Verkeer Structuurplan Binnenstad"; 
c. voor het restant een additioneel  budget ad € 143.000 (op basis van 
bestek raming) beschikbaar te stellen, de extra kapitaallasten van dit 
besluit op te vangen binnen de beschikbare ruimte op het programma 
Verkeer en Vervoer; 
2.de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in een 
begrotingswijziging. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438506 - 670548 

Onderwerp Financiële verordening gemeente Gorinchem 2020 

Afdeling Concerncontrol 

Genomen besluit De raad de bijgevoegde financiële verordening gemeente Gorinchem 
2020 ter vaststelling voor te leggen onder gelijktijdige intrekking van de 
huidige financiële verordening gemeente Gorinchem 2017. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/672221 - 676059 

Onderwerp Decembercirculaire gemeentefonds 2019 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit De financiële gevolgen van de decembercirculaire voor 2019 te 
verwerken in de jaarrekening 2019. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/672371 - 676112 

Onderwerp Nota Parameters 2020 



Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. De kostenraming in de grondexploitaties te indexeren met 2,00% van 
prijspeil 1-1-2019 naar prijspeil 1-1-2020. 
2. De volgende parameters vast te stellen en algemeen te hanteren voor 
de herzieningen grondexploitaties bij de jaarrekening 2019 en het MPG 
2020.  

 rentepercentage: 1,34% zoals reeds gehanteerd in de begroting 
2020 (conform BBV-wijzigingen) 

 kostenstijging vanaf 2020: 2,50%  
 opbrengstenstijging woningbouw vanaf 2020: 2,00% 
 opbrengstenstijging bedrijventerrein vanaf 2020: 1,50% 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671033 - 677915 

Onderwerp Treasurystatuut 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1.Het aangepaste Treasurystatuut vast te stellen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673668 - 678688 

Onderwerp VTH-Uitvoeringsprogramma 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1.Het VTH-Uitvoeringsprogramma 2020 (vergunningen, toezicht & 
handhaving) vast te stellen; 
2.De raad bij de vaststelling van het VTH-jaarverslag door middel van een 
integraal opgestelde raadsinformatiebrief informeren over het VTH-
Jaarverslag en het VTH-Uitvoeringsprogramma.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673702 - 678763 

Onderwerp Presentatie nieuw subsidie beleid en verordening (I&O 6 februari 2020) 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de presentatie nieuw subsidie beleid en 
verordening ten behoeve van de I&O op 6 februari 2020 met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/671676 - 678783 

Onderwerp Verzoek Stichting Stadsherstel Gorinchem 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. N.a.v. de brief van Stichting Stadsherstel Gorinchem d.d. 11 december 



een gesprek aan te gaan met wethouder Van Zanten en een 
beleidsmedewerker vanuit team Stadsontwikkeling. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/434686 - 678840 

Onderwerp Verkoop aandelen Eneco 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit In te stemmen met verkoop van alle aandelen van de Gemeente 
Gorinchem in Eneco Groep N.V. aan Diamond Chubu Europe B.V., de 
kopende entiteit van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co., 
Inc.., en daarmee;  

a. In te stemmen met de ondertekening door de gemeente 
Gorinchem van de koopovereenkomst tussen Diamond Chubu 
Europe B.V., Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power 
Co., Inc., de verkopers en Eneco Groep N.V.  

b. In te stemmen met de te agenderen voorstellen in een algemene 
vergadering van Eneco Groep N.V. voor de datum van 
aandelenoverdracht aan het consortium, die voortvloeien uit de 
afspraken in de koopovereenkomst en die zien op:  
- (i) beëindiging van het aandeelhoudersconvenant tussen de 
AHC en Eneco Groep N.V. op de datum van aandelenoverdracht,  
- (ii) het verlenen van decharge van de aftredende leden van de 
raad van commissarissen van Eneco Groep N.V. op de datum 
van aandelenoverdracht,  
- (iii) de (eventuele her-)benoeming van leden van de raad van 
commissarissen van Eneco Groep N.V. op de datum van 
aandelenoverdracht,  
- (iv) het goedkeuren van een dividenduitkering over 2019,  
- (v) eventuele aanvullende voorstellen die voortvloeien uit de 
afspraken in de koopovereenkomst en voor een tijdige 
aandelenoverdracht noodzakelijk zijn,  
- In te stemmen met de toetreding van de gemeente Gorinchem 
tot de aanvullende aandeelhoudersovereenkomst tussen de 
aandeelhouders van Eneco Groep N.V. die definitief besluiten 
hun aandelen te verkopen. 

c. In te stemmen met het verlenen van een volmacht aan R.W.J. 
Melissant - Briene en De Brauw Blackstone Westbroek N.V. voor 
de uitvoeringshandelingen die voortvloeien uit de 
transactiedocumentatie, waaronder de uiteindelijke 
aandelenoverdracht en de handelingen onder I(b) hiervoor. 

2. In te stemmen met bijgevoegd persbericht met inachtneming van de 
wijzigingen met mandaat van wethouder Van Zanten.  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 678914 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 21-01-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 21-01-2020 

 
 



Zaak - doc nr Z.111126 - 678962 

Onderwerp Zienswijze begrotingswijziging 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR 
Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Een zienswijze in te dienen met de volgende aandachtspunten:  

 Ten opzichte van vorig jaar is er een zeer scherpe begroting 
2020 vanuit Avres afgegeven. Uiteraard willen wij geen 
begrotingen ontvangen waarin wij grote overschotten zien aan het 
einde van een jaar, maar bij een zeer scherpe begroting zoals 
deze, spreken wij wel onze zorg uit voor mogelijk te verwachten 
tekorten. Bij tegenvallende resultaten is er nl niet veel financiële 
ruimte om tegenslagen op te vangen en dreigt er een reële kans 
op niet wenselijke tekorten.  

 Wij waarderen de toegenomen financiële transparantie vanuit 
Avres. Dit zien wij als een zeer positieve ontwikkeling, maar 
neemt onze zorgen of de meerjarenraming voldoende financieel 
solide is niet weg. 

 De wettelijke taken en producten die door Avres uitgevoerd 
dienen te worden, moeten wel passen binnen een vastgesteld 
financieel kader. Veel extra speelruimte voor mooie initiatieven is 
er helaas niet. 

 Wij willen graag actief verder werken aan een strategisch 
partnerschap met Avres en de regio met oog voor de te behalen 
gemeenschappelijke doelen. Waarbij wij elkaar ondersteunen bij 
het maken van de best passende kwalitatieve keuzes binnen de 
aanwezige budget, vooruitlopend op de beleidsevaluatie die later 
in het jaar zal worden gepresenteerd en uitgerold. Wij maken 
graag gebruik van de voorliggende periode om te investeren in 
een verbetering in de onderlinge samenwerking. 

2. Bijgaand concept zienswijze brief vast te stellen als zijnde zienswijze 
gemeente Gorinchem en deze door te leiden naar de raad met 
inachtneming van de wijzigingen met mandaat van wethouder 
Kraaijeveld. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673779 - 678978 

Onderwerp Agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Dienst 
Gezondheid & Jeugd d.d. 30 januari 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit Instemmen met het advies van het kernteam ZHZ. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670597 - 679534 

Onderwerp Aangepaste concept-subsidieverordening groene daken en aangepaste 
concept-verordening stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de bijgevoegde aangepaste concept-
subsidieverordening groene daken en met de bijgevoegde aangepaste 



concept-verordening stimuleringslening duurzaamheid; 
2. beide concept-verordeningen ter vaststelling voor te leggen aan de 
raad. 


