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Agenda 

Datum Donderdag 14 december 2017 

Tijd 15.00 uur tot 17.00 uur 

Locatie Gorinchem 

Voorzitter R. Melissant 

Secretaris C.A. de Haas 

Aanwezig  

Afwezig  

Nr Onderwerp Gevraagd / Genomen besluit Behandelaar Bijl 

1 Opening  Voorzitter  

2 Vaststellen agenda Goedkeuren agenda Voorzitter 2 

 Ter informatie 

3 Medelingen/ingekomen en 
verzonden stukken 

Ingekomen en verzonden stukken 
▪ Afhandelen conform voorstel laatste kolom 
Mededelingen 

- 

Voorzitter   
 
 
 

3 
 

 

4 Verslag AB 12-10-17 Ter vaststelling Voorzitter 4 

5 Verslag DB 30-11-17 Ter kennisname Voorzitter 5 

6 Onderwerpen ter besluitvorming 

6.1 Koersdocument Grenzeloos 
Samenwerken 

Het AB besluit: 
▪ Kennis te nemen van de opgeleverde zienswijzen 

middels het bijgevoegde memo en de 
voorgestelde reactie daarop door het bestuur; 

▪ Kennis te nemen van de concept-memo met een 
reactie van het bestuur aan de colleges en raden; 

▪ Het koersdocument met de voorgestelde 
wijzigingen definitief vast te stellen en het 
aangepaste document inclusief de concept-memo 
aan de colleges en raden toe te sturen. 

D. v.d. Borg 6.1 

6.2 Uitwerking RMA en Nieuwe 
Samenwerkingsorganisatie 
Grenzeloos Samenwerken 

Het AB besluit: 
▪ Kennis te nemen van de beide adviesdocumenten; 
▪ Kennis te nemen van het stappenplan; 
▪ Akkoord te gaan met het vaststellen van het 

adviesdocument (de RMA met de 15 uitgewerkte 
opgaven) als basis voor de vervolgstappen. 

▪ Akkoord te gaan met het vaststellen van het 
adviesdocument (met daarin de basis voor de 
toekomstige samenwerkingsorganisatie) als basis 
voor de vervolgstappen. 

D. v.d. Borg 6.2 

6.3 2e bestuursrapportage 2017 Het AB besluit: 
▪ De tweede bestuursrapportage 2017 vast te 

stellen en de begroting 2017 en 2018  
overeenkomstig pagina 20  te wijzigen. 

▪ Voor de  functie van arbeidsmarkt en de 
jeugdmodule huisartsen de per ultimo 2017 niet 
bestede middelen naar 2018 over te hevelen en de 
begroting 2017 en 2018 te wijzigen en het 

A. Bonthuis 6.3 

 



 
 

 

algemeen bestuur hierover per 12 februari 2018 te 
informeren 

▪ In te stemmen met het mandaat voor de secretaris 
om de begroting 2017 en 2018  voor de posten 3 
tot en met 6 zoals benoemd op pagina 19 te 
wijzigen indien het algemeen bestuur hierover in 
haar vergadering per 12 februari 2018 wordt 
geïnformeerd. 

6.4 Begrotingsbrief 2019 Het AB besluit: 
▪ De uitgangspunten voor het opstellen van de 

begroting 2019 voorlopig vast te stellen en een 
traject van zienswijze toe te passen 

A.  Bonthuis 6.4 

6.5 Deelname Hardinxveld-Giessendam Het AB besluit: 
▪ In te stemmmen met deelname Hardinxveld-

Giessendam aan: 
- de projecten  Jeugdmodule huisartsen, de 

voorziening PasVorm (Scala/Rebound) en  
- deelname aan de ambtelijke en bestuurlijke 

overleggen op het gebied van (Passend) 
Onderwijs vanaf 1 januari 2018 voort te 
zetten. 

▪ In te stemmen met de in bijlage 9c benoemde 
voorstel (financiele) consequenties 

Voorzitter 6.5 

6.6 Uitbreiding TTA/Eurogroep in 
Bleskensgraaf 

Het AB besluit om: 
▪ In te stemmen met de uitbreiding van 

TTA/Eurogroup in Bleskensgraaf; 
▪ In te stemmen met het traject om te komen tot 

aanvullend beleid hoe wordt omgegaan met 
kleinschalige bedrijventerreinontwikkelingen; 

▪ Hiertoe bij voorkeur aan te sluiten bij de 
kwalitatieve verdieping van de regionale 
bedrijventerreinenstrategie AV 2016; 

▪ Conform haar schriftelijke verzoek, de gemeente 
Molenwaard schriftelijk te informeren over de 
behandeling van de melding uitbreiding 
TTA/Eurogroup en de besluitvorming hierover. 

W. ten Kate 6.6 

6.7 Transformatie Betonson locatie 
Arkel 

Het AB besluit om: 
Naar de gemeente Giessenlanden te antwoorden: 

- dat de regio AV het voornemen heeft om een 
kwalitatieve uitwerking te maken van de 
regionale bedrijventerreinstrategie (zoals 
geadviseerd door STEC) waarbij tevens een 
koppeling wordt gelegd met de totale Zuid 
Holland Zuid regio; 

- dat de regio akkoord gaat dat met de 
transformatie van Betonson 10 ha wordt 
getransformeerd en dat deze transformatie in 
beschouwing wordt genomen bij de 
kwaltiatieve uitwerking van de regionale 
bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden 2016; 

- de bovenstaande antwoorden schriftelijk aan 
de gemeente Giessenlanden mede te delen; 

W. ten Kate 6.7 

7 Onderwerpen ter bespreking 

     

8 Onderwerpen ter informatie 

     

 

9 Rondvraag Korte vragen naar aanleiding van de vergadering Voorzitter  

10 Sluiting  Voorzitter  


