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1.3

Stand van zaken raadsopdrachten

Uit het coalitieakkoord 2014-2018 'Verbindend, levendig, zorgzaam' zijn vijf belangrijke beleidsonderwerpen benoemd
tot raadsopdracht. Dit zijn:
1. Milieubeleidsplan/duurzaamheidsplan
2. Binnenstad/Stadspromotie
3. Veerdienst
4. Mobiliteit
5. Inwoners aan zet
De raadsopdrachten zijn ondergebracht in de diverse programma's van deze begroting. Over de voortgang van deze
raadsopdrachten wordt de gemeenteraad op basis van afzonderlijke voorstellen in de loop van het jaar geïnformeerd.
Onderstaand treft u op hoofdlijnen de huidige stand van zaken aan:
Ad 1. 'Milieubeleidsplan/duurzaamheidsplan'
In het coalitieakkoord 2014-2018 is aangegeven dat er, in samenspraak met de gemeenteraad, een nieuw
milieubeleidsplan opgesteld zal worden. Vervolgens is besloten dit vorm te geven in een beleidsplan Duurzaamheid.
Dit beleidsplan is in 2017 vastgesteld, de uitvoering hiervan is reeds gestart.
Ad 2. 'Binnenstad/Stadspromotie'
Tegen de achtergrond van de raadsopdracht wordt intensief aandacht besteed aan het vergroten van de
aantrekkingskracht van de historische binnenstad. Dit gebied leent zich bij uitstek voor toeristisch en recreatief
bezoek. Het gebruik van het marketinglabel ‘Mooi Gorcum’ heeft ten doel dit bezoek te laten toenemen.
Ad 3. 'Veerdienst'
Deze raadsopdracht onderzoekt hoe de toekomst van de veerdienst Riveer eruit gaat zien. Dit heeft in 2017 geleid tot:
(1) een visie voor emissieloos vervoer over water en (2) het voornemen deel uit te maken van een vervoersnetwerk
over water tussen Gorinchem en de Maasvlakte. Om dit doel te bereiken is een overbruggingsperiode nodig.
Ad 4. 'Mobiliteit'
In oktober 2017 heeft de gemeenteraad de definiëring van de raadsopdracht vastgesteld. Daarmee is de
raadsopdracht, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord, afgerond. Het college zal direct starten met de uitvoering
van de opdracht zoals is besloten. De uitwerking moet leiden tot een mobiliteitsvisie waarbinnen enkele onderdelen
prioriteit krijgen. Daarnaast zal de mobiliteitsvisie een rol in de omgevingsvisie krijgen.
Ad 5. 'Inwoners aan zet'
Deze raadsopdracht dient ertoe dat:
1. De gemeente haar inwoners actief betrekt bij de besluitvorming.
Diverse werkprocessen binnen de gemeentelijke organisatie zijn hierop inmiddels aangepast. Daarnaast worden met
de gemeenteraad afspraken gemaakt om participatie een prominente rol binnen het gemeentelijk beleid te geven.
2. Initiatieven van inwoners (zoveel mogelijk) tot bloei komen.
Aan het stimuleren van burgerinitiatieven is de afgelopen periode uitgebreid gevolg gegeven. De komende tijd wordt
dit gecontinueerd.

1.4

Stand van zaken moties Perspectiefnota 2018

Bij de raadsbehandeling van de PPN 2018 op 29 juni 2017 zijn er diverse moties aangenomen. Onderstaand geven
wij kort de huidige stand van zaken per motie weer.
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Motie Jeugdzorg voor iedereen
Het college heeft de uitvoering van de motie gekoppeld aan de lokale setting ‘It takes a village to raise a child’, het
programma waarin in Gorinchem wordt gewerkt aan een positief opvoed- en opgroeiklimaat. Met een aantal
jeugdhulpinstellingen is een overleg gestart om de link te leggen tussen het lokale programma en de regionale ZuidHolland Zuid (ZHZ) transformatieopgaven voor jeugdhulp. Met elkaar wordt bezien of er belemmeringen zijn en wordt
beoordeeld of dit in een regionale ZHZ of lokale setting opgepakt kan worden. In de periode december 2017 tot en
met februari 2018 kan, op basis van de uitkomsten van dit overleg, een (eventuele lokale) aanpak vorm krijgen. De
gemeenteraad is hierover geïnformeerd d.m.v. een raadsinformatiebrief.
Motie Digitale participatie
De digitale participatie wordt in het laatste kwartaal van 2017 onderzoek gedaan naar welke opties er zijn, waar elders
ervaring mee is opgedaan en wat heeft dit gekost. De bedoeling is om in het 2de kwartaal van 2018 de e-participatie
operationeel te hebben. In het informatiebeleidsplan is dit onderwerp tevens opgenomen.
Motie Infra
Over de uitvoering van de motie infra is de gemeenteraad bij raadsinformatiebrief geïnformeerd. De in de motie
gestelde vragen over de investeringsbehoefte, zowel qua planning als financiën, worden meegenomen bij de
uitvoering van de raadsopdracht mobiliteit.
Motie Glasvezel voor Gorinchem
Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om de gemeenteraad te informeren over de toekomstige
ontwikkelingen inzake de aanleg van glasvezel c.q. het verhogen van internetsnelheden in Gorinchem. Hierover wordt
in 2017 een raadsinformatiebrief gestuurd.
Motie Verlaging hondenbelasting
De gemeenteraad is met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de mogelijkheden en consequenties van het
verlagen van de hondenbelasting of het uitbreiden van de voorzieningen. In afwachting van de politieke
standpuntbepaling is hiervoor geen financiële consequentie in de begroting opgenomen.

1.5

Stand van zaken coalitieakkoord 2014-2018 en raadsbrede
aanvulling

Na de vorige raadsverkiezingen is een coalitie gevormd die bestond uit vijf partijen. Zij hebben het coalitieakkoord
“Verbindend, levendig, zorgzaam” vastgesteld. In november 2016 is een raadsbrede aanvulling op dit coalitieakkoord
(“Samen voor onze stad”) unaniem vastgesteld. Wij noemen een aantal onderdelen uit deze akkoorden:
Beleid/Projecten:
1. Vestingplan Gorcum 2016
Het masterplan Vestingwallen is in het eerste kwartaal van 2017 gepresenteerd aan de raad en is inmiddels
vastgesteld.
2. Gemeentelijke monumentenlijst
De planning is erop gericht dat het onderzoek in 2017 wordt afgerond en begin 2018 leidt tot besluitvorming in de
raad.
3. Parkeren
Het onderzoek is in 2015 afgerond. In 2017 vindt een vergelijkende evaluatie plaats. De uitkomsten hiervan zullen in
het laatste kwartaal 2017 gepresenteerd worden. Het daarvan afgeleide beleid zal in het eerste kwartaal 2018 aan
de gemeenteraad worden voorgelegd.
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