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Zaak - doc nr Z/19/434143 - 684610 

Onderwerp Subsidie Bibliotheek AanZet 2020 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Een subsidie te verlenen van totaal € 639.540 aan bibliotheek 
AanZet voor de dienstverlening in Gorinchem en deze subsidie te 
dekken uit het daarvoor bestemde budget (€ 584.540) en het 
budget voor cultuurparticipatie (€ 55.000). 

2. Net als voorgaande jaren een subsidie te verlenen van € 5.202 
voor de dienstverlening locatie Camphusianum en deze te dekken 
uit budget voor Flankerend Ouderenbeleid. 

3. Met ingang van 2021 het budget van € 5.202 voor de 
dienstverlening locatie Camphusianum over te hevelen van 
Programma Sociaal Domein (programma 7) naar het 
programma Sport, Cultuur en Recreatie (programma 6) en deze 
wijziging via de eerst volgende maandwijziging ter besluitvorming 
aan de raad voor te leggen.  

4. De intentie uit te spreken om ook in 2021 e.v. jaarlijks een 
subsidie van totaal € 644.742 (€ 639.540 + € 5.202) te verlenen 
aan bibliotheek AanZet voor de dienstverlening in Gorinchem en 
deze subsidie te dekken uit het daarvoor bestemde cultuurbudget 
(€ 589.742 incl. € 5.202) en het budget voor cultuurparticipatie 
(€ 55.000). 

5. Aan de subsidieverlening voor 2022 de voorwaarde te verbinden 
dat bibliotheek AanZet medio 2021 een visie en uitvoeringsplan 
aanlevert over hoe de bibliotheek gaat bijdragen aan het 
realiseren van de gemeentelijke ambities zoals benoemd in de 
onlangs vastgestelde cultuurvisie. 

6. De extra subsidieaanvraag van € 25.270 voor meer-uren 
personeel af te wijzen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/673702 - 688940 

Onderwerp Raadsvoorstel subsidieproces 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de 'Algemene Subsidieverordening 2020', 
de 'toelichting subsidieverordening 2020' en het 'Beleidskader voor 
subsidie'; 
2. De raad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen de 



'Algemene Subsidieverordening 2020', de 'toelichting subsidieverordening 
2020' en het 'Beleidskader voor subsidie' vast te stellen; 
3. Het raadsvoorstel met bijlagen ter behandeling in de B&A van 20 mei 
2020 aan te bieden en vervolgens ter vaststelling door de gemeenteraad 
op 18 juni 2020. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678434 - 689053 

Onderwerp Raadsinformatiebrief uitstel besluitvorming nominatie Nieuwe Hollandse 
Waterlinie als werelderfgoed 

Afdeling Team Toerisme en Cultuur 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het besluit van UNESCO om de 
comitévergadering van juni/juli 2020 tot nader order uit te stellen; 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde raadsinformatiebrief om de 
raad te informeren over de impact van de coronacrisis op de 
nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO 
Werelderfgoed. 

 
 

Zaak - doc nr Z/19/438395 - 689082 

Onderwerp Beslissing op bezwaar van Alex Advocaten vanwege de verleende 
vergunning voor een oplaadvoorziening 

Afdeling Team Advies 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften en het advies over te nemen en het bezwaarschrift van 
Alex Advocaten ontvankelijk maar ongegrond te verklaren; 
2. Het verzoek om een vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 
3. Bezwaarde mee te delen dat er geen vergunningplicht op grond van de 
APV meer geldt voor de het plaatsen van deze oplaadvoorzieningen. 

 
 

Zaak - doc nr Z.101838 - 689096 

Onderwerp Concept RES (Regionale Energie Strategie) 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit Wij stellen voor: 
1. in te stemmen met het Concept Regionale Energie Strategie (RES) 
Alblasserwaard en het daarin opgenomen bod als bijdrage aan de 
Rijksdoelstelling. 
2. het concept Regionale Energie Strategie (RES) Alblasserwaard door te 
sturen naar de Raad ter vaststelling 

 
 

Zaak - doc nr Z.106551 - 689189 

Onderwerp Jaarverslag gemeente Gorinchem 2019 van de Omgevingsdienst 
ZuidHolland Zuid 



Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van het Jaarverslag gemeente Gorinchem 2019 van 
de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. 
2. Het jaarverslag met bijgaande raadsinformatiebrief ter kennisname te 
brengen aan de gemeenteraad. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678491 - 689213 

Onderwerp Voorschot taxibedrijf Juijn (Wmo vervoer Molenhopper) in verband met 
corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. Een voorschot van 80% te verstrekken aan Taxibedrijf Juijn voor 
de periode van maart 2020 t/m mei 2020 

2. In te stemmen met de voorwaarden dat: 

  door de aanbieder van het Wmo-vervoer het landelijk 
ondersteuningsaanbod wordt benut; 

  de financiële ondersteuning vanuit de gemeente wordt 
terugbetaald op het moment dat de aanbieder van het Wmo-
vervoer vanuit het Rijk financiële compensatie wordt ontvangen; 

  de periode van bevoorschotting te verlengen op het moment dat 
de desbetreffende maatregelen in verband met het corona virus 
langer van toepassing zijn. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678482 - 689367 

Onderwerp Monitor Zwerfafval Waardlanden 2019 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit 1. Bijgevoegde rapportage monitoring Zwerfafval Waardlanden 2019 
en bijbehorende stukken aan de raad aan te bieden. 
  

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678240 - 689394 

Onderwerp Raadsvragen 'Extra drukte milieustraat, schadelijk voor milieu?' 

Afdeling Team Stadsontwikkeling 

Genomen besluit  
1. de bijgevoegde concept-beantwoording van de schriftelijke 
raadsvragen van de fractie van de VVD vast te stellen; 
2. de raad te informeren conform de bijgevoegde vastgestelde 
beantwoording; 
3. de door Waardlanden ontvangen (en hierbij gevoegde) brief 'update 
Corona-virus Waardlanden' bedoeld voor alle aan de GR deelnemende 
gemeenten onverkort naar de gemeenteraad door te sturen. 
4. bovenstaande punten met inachtneming van de wijzigingen met 
mandaat van wethouder Van der Geest. 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/678587 - 689572 

Onderwerp Wijziging gemeenschappelijke regeling Avres 

Afdeling Team Samenleving 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de 
gemeenschappelijke regeling Avres. 

2. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad 
wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in 
de gemeenschappelijke regeling Avres en de tekst met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2020 vast te stellen. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677679 - 689882 

Onderwerp Beantwoording artikel 41 vragen Democraten Gorinchem over 
maatschappelijke aanbesteding ‘Nieuwe Doelen’ 

Afdeling Team Opgaven 

Genomen besluit Akkoord te gaan met bijgaande beantwoording van de schriftelijke vragen 
van Democraten Gorinchem. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/672988 - 689889 

Onderwerp Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 21-04-2020 

Afdeling Team Dienstverlening 

Genomen besluit 1.Vaststellen Openbare Besluitenlijst B&W d.d. 21-04-2020 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/677355 - 690088 

Onderwerp RIB 23-04-2020 Avres dienstverlening tijdens de corona-crisis 

Afdeling Team Samenleving 

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

 
 

Zaak - doc nr Z/20/678292 - 690167 

Onderwerp Nieuwsbrief DG&J d.d. 23 april 2020 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. Kennis te nemen van de 4e nieuwsbrief van de DG&J d.d. 23 april 
2020 
2. Deze nieuwsbrief ter kennis te brengen van de raad 



 
 

Zaak - doc nr Z/20/675257 - 690216 

Onderwerp RIB Verkoop belastingkantoor Vroedschapstraat Gorinchem 

Afdeling Team Onderwijs en Leefbaarheid 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 
 

Zaak - doc nr Z/20/676705 - 690561 

Onderwerp RIB Perspectiefnota 

Afdeling Team Financiën 

Genomen besluit 1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over het 
perspectiefnotaproces 


