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Zaak - doc nr Z/19/670504 - 682436 

Onderwerp Motie Inzet Dierenambulance 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. kennis te nemen van de aangenomen motie 'Inzet Dierenambulance 
Vianen en omstreken', tijdens de begrotingsbehandeling van 7 november 
2019; 
2. besluit te nemen tot het inzetten van Dierenambulance Vianen en 
omstreken voor het ophalen van dode danwel gewonde en 
nog levende dieren; 
3. de gemeenteraad via bijgevoegde RIB in kennis te stellen van het 
genomen besluit; 
4. de totale werkzaamheden over te hevelen en dus ook het budget naar 
team Stadsbeheer. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/674859 - 682672 

Onderwerp Toelichting maatregelen mbt cyber aanval op gemeentelijke organisatie 

Afdeling Team Informatie en Ondersteuning 

Genomen besluit Kennisnemen van bijgevoegd memo in navolging van de op dinsdag 21 
januari 2020 door de veiligheidsregio gehouden bijeenkomst “BT 
bijeenkomst (digitale) verstoring Cyber”. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675681 - 682803 

Onderwerp Verzoek aan Rijkswaterstaat West Nederland Zuid tot onderhoud 
carpoolplaatsen A27 aansluiting Avelingen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde brief; 
2. De bijgevoegde brief te ondertekenen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675893 - 683388 

Onderwerp projectopdracht Haarsekades 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. in te stemmen met de projectopdracht voor de 1ste fase van het project 
voor de mogelijke herinrichting van de Haarsekades (zie bijlage 4). 
2. in te stemmen dat er eind maart een ontwerpatelier voor de 
stakeholders zal plaatsvinden (zie bijlage 2). 
3. in te stemmen met het communicatieplan dat voor dit ontwerpatelier is 
opgesteld (bijlage 3). 
4. bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat wethouder Van der Geest 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676016 - 683702 

Onderwerp Annotatie extra bestuursvergadering Waardlanden dd 10 maart 2020 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de agenda van de extra bestuursvergadering van 
de GR Waardlanden op 10 maart 2020. 
2. In te stemmen met het voorstel 'Vaststelling projectvoorstel Nieuw 
grondstoffenbeleid' onder voorbehoud van de in het voorstel gemaakte 
kanttekeningen: 
- Een doorkijk op de langere termijn is wel gewenst. Concreet zal er 
inzicht moeten worden gegeven wanneer er daadwerkelijk sprake zal zijn 
van een nieuw operationeel en ingevoerde nieuwe afvalinzameling; 
- Kritische vragen over de stevige en zelfs moeilijk in te schatten 
proceskosten ad 200.000 Euro; 
- Verduidelijking over de dekking van genoemde kosten. In het 
Projectvoorstel wordt geschreven over dekking via de 
bestemmingsreserve, de voorziening communicatie VANG en de 
resultaat bestemming 2019. Terwijl in het Projectplan gesproken wordt 
over dekking vanuit bestemmingsplanreserve 2019 en begrotingswijziging 
2020; 
- Gelet op de kosten, die met het projectplan gemoeid zijn, wordt het 
wenselijk geacht de Controller van Waardlanden een positie te geven in 
de projectgroep. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675874 - 683843 

Onderwerp Dekking Mobiliteitsplan Gorinchem 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Het presidium (vergadering 19 maart) voor te stellen bijgevoegd 
raadsvoorstel "dekking exploitatielasten mobiliteit" als hamerstuk door te 
geleiden naar de raadsvergadering van 26 maart 2020; 
2. Vooruitlopend op het raadsbesluit alvast uitvoering te geven aan dat 
besluit door opdracht te geven voor de noodzakelijke activiteiten 
waarvoor in het raadsvoorstel dekking wordt gevraagd. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675984 - 683922 

Onderwerp Analyse RadarAdvies situatie jongeren, aanbod en infrastructuur 



Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en de twee bijlagen 
(rapport RadarAdvies en persbericht) 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/670446 - 684131 

Onderwerp Motie raad global goals d.d. 7 november 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. de bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlage vast te stellen en deze 
door te sturen naar de raad ter bespreking tijdens de geplande I&O-
bijeenkomst op 19 maart a.s. met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Kraaijeveld. 
2. aan de raad over te laten om 2 à 3 speerpunten te benoemen en later 
in het proces uit te werken wat de gemeente ten aanzien van die 
speerpunten nog meer concreet zou kunnen doen 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/675597 - 684285 

Onderwerp Stand van zaken implementatie abonnementstarief Wmo 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit In te stemmen met de opgestelde concept raadsinformatiebrief 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 685201 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 3-03-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 3-03-2020 


