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Agenda 

Datum Donderdag 7 juli 2016 

Tijd 14.00 uur tot 15.00 uur 

Locatie Gorinchem 

Voorzitter G. Veldhuijzen 

Secretaris C.A. de Haas 

Aanwezig  

Afwezig  

Nr Onderwerp Gevraagd / Genomen besluit Behandelaar Bijl 

1 Opening  Voorzitter  

2 Vaststellen agenda Goedkeuren agenda Voorzitter 2 

3 Medelingen/ingekomen en 
verzonden stukken  

Afhandelen conform voorstel laatste kolom 
 

Voorzitter 3 

4 Verslag AB 14-04-16 Ter vaststelling Voorzitter 4 

5 Verslag DB 16-06-16 Ter kennisname Voorzitter 5 

6 Onderwerpen ter besluitvorming 

6.1 1
e
 Burap Besluiten om: 

 Kennis te nemen van de eerste bestuursrapportage 
2016 

Voorzitter 6.1 

6.2 Begroting AV 2017 Besluiten om: 
 De begroting 2017 definitief vast te stellen 
 Kennis van de meerjarenraming 2018-2020 te 

nemen. 

Voorzitter 6.2 

6.3 Jaarstukken AV 2015 Besluiten om: 
 De jaarstukken 2015 inclusief resultaatbestemming 

definitief vast te stellen.  
 De begroting 2016 overeenkomstig de uitkomsten 

van de jaarrekening 2015  en het voorstel tot 
resultaatbestemming te wijzigen. 

Voorzitter 6.3 

6.4 Arbeidsmarktregio Besluiten om: 
 De aansturing van de Arbeidsmarktregio Gorinchem 

per 1 juni 2016 over te nemen van de gemeente 
Gorinchem; 

 De financiën van de Arbeidsmarktregio Gorinchem 
per dezelfde datum over te dragen aan de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; 

 Een bedrag van € 535.948 over te maken naar het 
regiobureau AV als restant van de door gemeente 
Gorinchem ontvangen € 1 mln voor de 
Arbeidsmarktregio Gorinchem. 

 In te stemmen met het advies van de werkgroep 
betreffende inzet middelen 

 Aan Avres een bijdrage van €300.000,-- beschikbaar 
te stellen onder voowaarden. De eerste helft in juli 
2016 over te maken en de tweede helft beschikbaar 
te stellen in eerste kwartaal 2017 ná gezamenlijke 
evaluatie en beoordeling van de bereikte 
resultaten. 

Voorzitter 6.4 

 



 
 

 

 

 

 

 

6.5 Aanvraag bijdrage VVV ZHZ 
onderzoek economische betekenis 
recreatie & toerisme 

Besluiten om: 
 in te stemmen met het onderzoek en € 6.500,-- 

(exclusief BTW) beschikbaar te stellen uit de 
lopende begroting. 

Voorzitter 6.5 

6.6 Financiële bijdrage SWEK Besluiten om: 
 € 200.000 beschikbaar te stellen voor de SWEK uit 

het regiofonds AV onder de voorwaarden: 
 Dat de SWEK meewerkt aan het realiseren van een 

hoogwaardig toeristisch/ recreatief  aanbod voor de 
hele regio en dat de bijdrage revolverend is, 

 over de revolverende bijdrage uit het regiofonds 
van de SWEK aan de regio AV overeenstemming 
wordt bereikt met de SWEK en de gemeenten 
Alblasserdam en Molenwaard, 

 De begroting 2016 hiervoor te wijzigen. 

Voorzitter 6.6 

6.7 Uittredesom Hardinxveld-
Giessendam 

 Op basis van het voorstel van HG besluiten om wel 
of niet tot vaststelling van de uittredesom te 
komen. 

 
Indien het AB besluit om nu wel vast te stellen is de 
gevraagde besluitvorming als volgt: 
 
 Het AB bepaalt de uittredesom van HG uit de GR AV 

op drie keer de jaarbijdrage van HG minus een 
evenredig deel van de reserves op 31-12-2016. Dit 
komt neer op een bedrag van €278.277. 

 De AB-leden (met uitzondering van HG) spreken de 
bereidheid uit het financiële gat, dat per 1-1-2020 
door de uittreding van HG zal ontstaan, te 
compenseren teneinde de samenwerking op het 
huidige niveau te kunnen handhaven. 

Voorzitter 6.7 

6.8 Voortgang project Cultuureducatie 
met  Kwaliteit 2017 – 2020 
 

Besluiten om: 
 In te stemmen met de doorstart van het (nieuwe) 

project CmK 2017 t/m 2020. 
 In te stemmen met ophogen van het regionaal 

budget Cultuur (van huidige  € 0,40 = € 45.232,- per 
jaar in regiobegroting) naar € 0,55 per inwoner  (= 
extra budget van € 16.962,- per jaar). 

 Het regionaal budget onder 2 te verdelen onder de 
5 samenwerkende gemeenten  

Voorzitter 6.8 

7 Onderwerpen ter bespreking 

7.1 Grenzeloos samenwerken  Na bespreking in het AB zal het PvA ter 
besluitvorming aan de colleges in de AV (inclusief 
Vianen) worden aangeboden met het verzoek het 
PvA ter informatie te delen met de raden. 

Voorzitter 7.1 

8 Onderwerpen ter informatie 

8.1     

8.2 Raadsinformatiebrief De raadsinformatiebrief via colleges aan de raadsleden 
verzenden 

Voorzitter 8.2 

 

9 Rondvraag Korte vragen naar aanleiding van de vergadering Voorzitter  

10 Sluiting  Voorzitter  


