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Agenda 

 

 

Datum Donderdag 16 februari 2017 

Tijd 15.00 uur tot 16.30 uur 

Locatie Leerdam  

Voorzitter G. Veldhuijzen 

Secretaris C.A. de Haas 

Notulist Mw. M. den Breejen 

Aanwezig Dhr. H. Akkerman, dhr. D. van der Borg, 
dhr. A. Bruggeman, dhr. T. Bruinsma, 
dhr. M. van Middelkoop, dhr. A.J. 
Rijsdijk, dhr. P. Vat, 

Afwezig Dhr. A. Bonthuis,  dhr. W. Groeneweg, 
Dhr. W. ten Kate 

Nr Onderwerp Gevraagd / Genomen besluit 

1 Opening  
 

2 Vaststellen agenda De heer Rijsdijk vraagt de agendapunten 6.4 en 6.5 om te wisselen.  
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3 Medelingen/ingekomen en 
verzonden stukken  

De lijst ingekomen en verzonden stukken wordt voor kennisgeving aangenomen. 
Er zijn geen mededelingen. 
 

4 Verslag AB 08-12-16 Opmerkingen: Naar aanleiding van agendapunt 9.1 merkt de heer van Middelkoop op het 
te betreuren dat de commissaris van de koning op de bijeenkomst in Ameide zich negatief 
uitliet over grenzeloos samenwerken. 
 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5 Verslag DB 02-02-17 Opmerkingen: Naar aanleiding van agendapunt 6.3 geeft de heer Rijsdijk aan, 8 maart te 
kort dag te vinden om al een duidelijke mening over het Except rapport te kunnen 
hebben. 
De heer de Haas geef aan dat dit gevoel ook in andere delen van Zuid-Holland Zuid leeft 
en er nog geen besluit genomen zal worden op 8 maart. 
 
Het verslag wordt ter kennisgeving aangenomen. 
 

6 Onderwerpen ter besluitvorming 

6.1 Benoemingen GR-AV Gevraagd besluit: 
▪ Het per mail genomen besluit  te bekrachtigen om namens de regio AV voor te dragen 

als lid van het DB van de DG&J, Eva Dansen (wethouder Gorinchem)  
Het AB besluit: 
▪ De heer Özdere te benoemen als lid van de gebiedscoalitie. 
 
Besluit: Conform voorstel. 
 

6.2 Actualisatie regionale woonvisie Gevraagd besluit: 
▪ In te stemmen met de actualisatie van de regionale woonvisie Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden  
▪ De actualisatie, via de colleges, ter vaststelling aan de gemeenteraden aan te bieden.  
▪ De raden te informeren middels een presentatie in de regionale radenbijeenkomst op 

22 februari. 
 
Besluit: Conform voorstel. 

 



 

 
 

 

6.3 Icoonproject Leerdam Gevraagd besluit: 
▪ De voor het icoonproject Leerdam gereserveerde € 50.000 uit het regiofonds toe te 

kennen. 
 
Besluit: Conform voorstel. 
 

6.4 Montapacking Gevraagd besluit: 
▪ In te stemmen met de uitbreiding van de locatie Molenaarsgraaf van het bedrijf 

Montapacking 
▪ De bijgevoegde antwoordbrief aan de gemeente Molenwaard te verzenden. 
 
Opmerkingen: De heer Rijsdijk merkt op dat er in het portefeuillehoudersoverleg gekozen 
is om de economische kant te bespreken. De afstemming ruimtelijke kwaliteit wordt aan 
de gemeente Molenwaard gelaten. 
 
Besluit: Conform voorstel. 
 

6.5 Bedrijventerreinenonderzoeken Gevraagd besluit: 
▪ De voorliggende concept antwoordbrief van de regio AV (met als bijlage de brief van 

Ecorys aan Molenwaard) aan de gemeenteraad Molenwaard te verzenden. 
▪  
Opmerkingen: Gesteld wordt dat de regio er belang bij heeft om een 
bedrijventerreinenstrategie te hebben waar geen gedoe over is, ook met het oog op de 
provincie die nieuwe ramingen gaat maken. Het zou geen goede zaak zijn wanneer 
Molenwaard de bedrijventerreinenstrategie blijft afwijzen. Molenwaard maakt gebruik 
van de mogelijkheid die het document biedt voor uitbreiding van bestaande terreinen 
met 3 ha. Dan moet daar uit voort komen dat zij de bedrijventerreinenstrategie ook 
vastgestellen. 
De heer van der Borg geeft aan dat de brief van de regio antwoord geeft op de vragen 
van de gemeenteraad. De brief zal met de bedrijventerreinenstrategie aan de raad ter 
kennisname worden voorgelegd. 
 
Besluit: Conform voorstel. 
 

6.6 ZKA-onderzoek Economische 
betekenis Recreatie & Toerisme 

Gevraagd besluit:  
▪ Te komen tot een passende opdrachtformulering en financiering voor een ‘exclusief’ 

AV onderzoek economische effectmeting Recreatie & Toerisme. 
 
Besluit: Conform voorstel. 
 

6.7 Bekostiging kruispunt Goudriaan Gevraagd besluit: 
▪ Bekostiging voor project ‘Kruispunt Goudriaan’ door als regio € 159.000,- in te zetten 

van de subsidieregeling mobiliteit 2018 en € 32.000,- uit de SRM 2019. 
▪ Het voornemen om een financiele bijdrage beschikbaar te stellen uit het 

onderzoeksbudget 2017 en 2018  van de regio AV zijnde € 16.000,- (2017; € 8.640,- en 
2018  €7.360,-) en als 50% van de matching bij SRM 2019 in te zetten.  

▪ De vereiste cofinanciering via de jaarrekening 2017 en 2018 te reserveren en in de 
begroting 2019 als budget beschikbaar te stelen.  
 

Besluit: Conform voorstel. 
 

7 Onderwerpen ter bespreking 

7.1 Raadsinformatiebrief Opmerkingen: De heer van Middelkoop vraag naar aanleiding van pag.5 in het jaarverslag 
hoe de doelstelling bepaald is voor 2017, gezien de cijfers van 2016 nog niet volledig 
bekend zijn. De heer Bruggeman laat weten dat de cijfers tot 30-11-16 bekend waren en 
dat daar de doelstelling aan gerelateerd is. In de volgende vergadering van de 
arbeidsmarktregio zullen alle cijfers bekend gemaakt worden. 
 
Akkoord verzending raadsinformatiebrief ‘Jaarverslag Arbeidsmarkt 2016’ aan 
gemeenteraden via colleges. 



 

 
 

 

 
 

 

8 Onderwerpen ter informatie 

8.1  - 

 

9 Rondvraag Korte vragen naar aanleiding van de vergadering. 
 
De heer Bruggeman geeft een kort verslag vanuit Avres over de uittreding van 
Hardinxveld-Giessendam. In de bestuursvergadering heeft Hardinxveld-Giessendam als 
enige gemeente tegen het voorstel over de uittredingssom gestemd. Het bestuursbesluit 
kan alleen aangevochten worden door de provincie. De provincie bereidt zich voor op een 
arbitrage. Deze is nog niet aangevraagd door Hardinxveld-Giessendam. Dit kan nog tot 3 
weken na heden. Er is inmiddels een gesprek geweest tussen het DB van Avres en 
wethouder Heijkoop van het Drechtstedenbestuur. Duidelijk werd dat de Drechtsteden 
zich hier niet in mengt en het een moeilijke discussie zal worden ingeval Hardinxveld-
Giessendam bij Avres wil blijven. 
Vervolgens wordt er door de vergadering kort gesproken of een terugkeer van 
Hardinxveld-Giessendam bij de GRAV mogelijk zou zijn. Geconcludeerd wordt dat de deur 
niet dicht gehouden wordt, maar er zaken zijn die discussie vragen. 
 
De heer Veldhuijzen merkt op dat vanuit Harinxveld-Giessendam een verzoek is gedaan 
om nog bij de bestuursvergadering aan te mogen sluiten. Hij heeft hierover binnenkort 
een gesprek met burgemeester Heijkoop.  
 
De heer Veldhuijzen laat weten dat op verzoek van het DB de heer de Haas een lijn aan 
het uitschrijven is voor het verder te werken in de AV tot 2019. Dit zal in de volgende AB-
vergadering op de agenda komen. 
 

10 Sluiting De vergadering sluit om 15.40 uur. 
 


