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Vergaderdatum 31 maart 2020 

Aanwezig R.W.J. Melissant-Briene;D. van Zanten;E.C.M. Kraaijeveld;J.P. van der 
Geest;R. van Doesburg;C. Bos;A. van der Sloot 

Openbaar Ja 

 
 
 
 

Zaak - doc nr Z/20/676115 - 683866 

Onderwerp Herziening aansluitovereenkomst Servicehuis Parkeer- en 
Verblijfsrechten 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit De herziene aansluitovereenkomst van het Servicehuis Parkeer- en 
verblijfsrechten (hierna: SHPV) aan te gaan. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673702 - 684611 

Onderwerp Subsidieproces 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit In te stemmen met: 
1. Concept 'Algemene Subsidieverordening gemeente Gorinchem 2020' 
en 'Beleidskader voor subsidie'; 
2. Het voorleggen van concept 'Algemene Subsidieverordening gemeente 
Gorinchem 2020 en 'Beleidskader voor subsidie' aan de gemeenteraad 
tijdens de I&O van 9 april 2020; 
3. In te stemmen met de presentatie subsidieproces ten behoeve van de 
I&O op 9 april 2020; 
4. Het voorleggen van het oude subsidiebeleid, het 
rekenkameronderzoek en het meest recente subsidieregister als 
achtergrondinformatie aan de gemeenteraad tijdens de I&O van 9 april 
2020 met inachtneming van de wijzigingen met mandaat wethouder Van 
Zanten. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676636 - 685182 

Onderwerp Vaststellen Subsidieplafond 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel Bliek 
in Actie vast te stellen van € 100.000,- 

2. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Buurt- en Straatactiviteiten vast te stellen van € 13.000,- 

3. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Cultuureducatie vast te stellen van € 45.000,- 



4. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Initiatieven door culturele partijen vast te stellen van € 115.000,- 

5. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de nadere regels 
voor Amateurkunst vast te stellen van € 65.000,- 

6. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers vast te stellen van € 
10.150,- 

7. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Flankerend ouderenbeleid vast te stellen van € 16.830,- 

8. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Ondersteuning ouderenbonden vast te stellen van € 19.370,- 

9. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Jeugdsport vast te stellen van € 58.500,- 

10. Voor het jaar 2020 een subsidieplafond voor de beleidsregel 
Initiatieven sportverenigingen van € 7.318,- 

11. De subsidieplafonds en de daarbij behorende verdeelregels 
bekend te maken conform de format voor officiële 
bekendmakingen zoals opgenomen in de bijlagen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673547 - 685402 

Onderwerp I&O Mobiliteitsplan Gorinchem 2040-Maatregelen 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. De concept 'Mobiliteitsvisie Gorinchem 2040; Uitwerking 
maatregelen' en de concept ‘Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan 
2020-2023’ vast te stellen en deze stukken samen met de 
participatieverslagen ter bespreking in te brengen in de I&O 
sessie van 16 april 2020. 

2. Het vergaderkader voor de I&O sessie van 16 april 2020 vast te 
stellen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676166 - 686538 

Onderwerp Beslissing op bezwaarschrift inzake realiseren parkeerplaatsen Mevr.Mr. 
L. Ribbius Peletierstraat 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit Het bezwaarschrift van de heer A.B.G. Kamminga inzake de uitvoering 
van het plan om parkeerplaatsen te realiseren aan de Mevr.Mr. L. Ribbius 
Peletierstraat te Gorinchem:  

1. Kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren 

 
 

Zaak - doc nr Z.110860 - 686701 

Onderwerp Uitspraak rechtbank conflict tussen ProRail en Ballast Nedam 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 



Genomen besluit Kennis nemen van de stand van zaken en akkoord gaan met het 
verzenden van de raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 686844 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 24-03-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1. Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 24-03-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677573 - 686870 

Onderwerp RIB Uitvoering investeringen in de veerdienst 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Instemmen met verzenden van de raadsinformatiebrief betreffende de 
uitvoering van de investeringen in de veerdienst. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677605 - 686943 

Onderwerp Brief aan subsidierelaties ivm coronacrisis 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met het versturen van de brief 'gevolgen maatregelen 
ter bestrijding van het coronavirus' aan alle subsidierelaties van de 
gemeente Gorinchem; 
2. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en 
persbericht met inachtneming van de wijzigingen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677704 - 687180 

Onderwerp Nieuwsbrief ontwikkelingen corona 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1.Akkoord te gaan met bijgaande nieuwsbrief voor de raad. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677355 - 687188 

Onderwerp RIB 26-03-2020 Avres dienstverlening tijdens de coronacrisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Akkoord te gaan met de verzending van 
bijgevoegde raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad.  


