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Agenda 

Datum Woensdag  3 juli  

Tijd 13.00 uur tot 14.30 uur 

Locatie Gorinchem 

Voorzitter R. Melissant 

Secretaris C.A. de Haas 

Aanwezig Dhr. A. Bikker, dhr. D. v.d. Borg, dhr. 
J.P. Lokker, dhr. M. Verweij, dhr. D. van 
Zanten 

Afwezig Dhr. D. van Zanten 

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 laatste kolom 
Mededelingen 

• …….. 

Voorzitter   
 
 
 

3 
 

4 Verslag AB 10-04-19 Ter vaststelling Voorzitter 4 

5 Verslag DB 19-06-19 Ter kennisname Voorzitter 5 

6 Regionale SRM aanvraag projecten 
mobiliteit 2020 

De regio heeft voor 2020 drie infrastructurele 
projecten mobiliteit ingediend, voor een 
subsidiebedrag van € 463.643. Ook wordt een 
verkenning van subsidiemogelijkheden in 2020 voor zes 
andere mobiliteitsprojecten in de regio gedaan. 

 6 

7 Onderwerpen ter besluitvorming 

7.1 Jaarrekening GRAV 2018 Besluiten om: 

• De jaarstukken 2018 vast te stellen;.  

• Overeenkomstig het voorstel tot 
resultaatbestemming 2018 de begroting 2019 te 
wijzigen; 

• Ten laste van de bestemmingsreserve regiofonds 
€ 126.000 aan de gemeentes uit te keren; 

• De algemene reserve zijnde € 170.000  in verband 
met diverse lopende subsidietrajecten niet aan de 
gemeentes uit te keren; 

• De bestemmingsreserve recreatieve 
voorzieningen aan de gemeente Molenlanden uit 
te keren zodra de provinciale subsidie is 
vastgesteld; 

• De begroting 2019 te wijzigen in verband met de  
baten en lasten verband houdende met 
provinciaal financieel ondersteunde projecten en 
diensten. 

Voorzitter 7.3 

7.2 Begroting GRAV 2020  en 
meerjarenraming 2021-2023 

Besluiten om: 

• De begroting 2020 vast te stellen;.  

• Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-
2023; 
 

Voorzitter 7.4 

 



 

 

 

 

 

 

     

 

  

7.3 Aanbesteding CVV Molenhopper Besluiten om: 

• Het regiobureau toe te staan om het 
aanbestedingstraject voor het aangaan van een 
nieuw contract voor de Molenhopper aan te 
sturen en te begeleiden. 

• Het BO Zorg advies te vragen omtrent de 
gemeente die per 16-12-2020 de uitvoering van 
de Molenhopper op zich neemt. 

Voorzitter 7.3 

7.4 Uitvoering regionale taken per 2020 Besluiten om de secretaris opdracht te geven om: 

• Het ambtelijk trekkerschap RMA opgave 3 
verkeersveiligheid over te dragen aan de 
gemeente Molenlanden en daartoe met de 
gemeente passende afspraken te maken; 

• Het contractmanagement en -beheer WMO-
contracten over te dragen aan de gemeente 
Gorinchem en daartoe met de gemeente 
passende afspraken te maken;  

• De subsidieregeling Mobiliteit (SRM) over te 
dragen aan de gemeente Vijfheerenlanden en 
daartoe met de gemeente passende afspraken te 
maken. 

Voorzitter 7.4 

8 Onderwerpen ter bespreking 

     

 

9 Rondvraag Korte vragen naar aanleiding van de vergadering Voorzitter  


