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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 5 september 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 5 september 2017.

2.

M. Schoenmaker

Modelconvenant persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering
en extremisme
samenvatting
Aan het College van B&W wordt gevraagd een besluit te nemen over het
aangaan van een convenant voor de uitwisseling van persoonsgegevens bij
de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming radicalisering en extremisme.
Dit ter vervanging van het bestaande convenant..
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
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het aangaan van het convenant voor de uitwisseling van persoonsgegevens
bij de persoonsgerichte aanpak ter voorkoming radicalisering en
extremisme ten behoeve van het casusoverleg radicalisering.

3.

C.P. Dijkstra

Inkoop 2018 - 2020 Jeugdhulp en Wmo (inclusief beschermd wonen)
samenvatting
De inkoop van Jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen voor 2018
e.v. wordt door de vijf gemeenten in Midden-Holland samen georganiseerd.
Het NSDMH ondersteunt de gemeenten hierbij. Het college van
burgemeester en wethouders heeft 30 mei jl. ingestemd met het regionaal
Inkoopkader ‘Overeenkomsten met zorg geregeld’. In navolging van dat
besluit ligt nu het verzoek aan het college voor om de nieuw geformuleerde
diensten en bijbehorende tarieven vast te stellen en voor de komende drie
jaar te contracteren. Voorliggend voorstel bevat ook een nieuwe werkwijze
voor budgetplafonds. Het college wordt gevraagd om met voorgestelde
werkwijze in te stemmen. Ook andere aspecten uit het regionaal
inkoopkader (overgangsregeling en indexatie) komen in dit voorstel terug en
vragen om een collegebesluit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het in regionaal verband contracteren van de diensten voor jeugdhulp,
Wmo en beschermd wonen voor 2018 tot en met 2020 conform de
omschrijving van de diensten en bijbehorende tarieven zoals geformuleerd
in de bijlagen met uitzondering van de diensten jGGZ en de tarieven jGGZ;
2. het vaststellen van de in dit voorstel genoemde uitgangspunten voor een
cliëntvriendelijke overgang naar 2018;
3. indexatie per 2019 op basis van een samengestelde prijsindex van de
Consumentenprijsindex en de cao-index;
4. het vaststellen van de voorgestelde werkwijze voor het bepalen, wijzigen,
toewijzen en regionaal aansturen van de (macro)budgetplafonds voor
dyslexie zorg, gespecialiseerde GGZ en verblijfszorg (met behandeling);
5.het conform de basisovereenkomsten Sociaal Domein als uitgewerkt
voorstel aannemen van de gewijzigde Deelovereenkomsten voor
Begeleiding, Hulp bij het huishouden, Beschermd Wonen en Jeugdhulp met
inachtneming van beslispunt 1;
6. mandaatverlening aan wethouder Dijkstra voor het vaststellen en
toezenden van bijgevoegde raadsmemo met tekstuele aanpassing aan de
gemeenteraad en aan de gemeentelijke advies- en cliëntenraden als alle
colleges in de regio ingestemd hebben met voorliggende besluiten.

4.

C.P. Dijkstra

Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda
samenvatting
Deze Verordening maakt deel uit van het project integrale toegang. Op dit
moment zijn er voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning twee
aparte verordeningen. Met deze verordening wordt één integraal juridisch
kader voor maatschappelijke ondersteuning en jeugd vastgesteld. De
verordening bevat procedure regels voor zowel maatwerkvoorzieningen
Wmo als individuele voorzieningen jeugd. De procedure begint met een
melding. Vervolgens start het college een onderzoek, op basis waarvan een

n

aanvraag voor een beschikking kan worden ingediend. Om aan deze
recente jurisprudentie te voldoen zijn de eigen bijdrage
maatwerkvoorzieningen en de hoogte van het pgb in de Verordening
geregeld en niet langer in de nadere regels van het college.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.aanpassing van het collegevoorstel;
2.het aanbieden van de Verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp Gouda aan de gemeenteraad ter besluitvorming en vaststelling
met tekstuele aanpassing in het raadsvoorstel;.
3. het verzenden van het advies van de GASD op de verordening en de
reactie van het college op dit advies aan de raad.

5.

H. Niezen

Bewerkersovereenkomst registratie persoonsgegevens voor Afval
Scheiden Loont
samenvatting
De gemeente Gouda voert vanaf 1 januari 2018 “Afval Scheiden Loont”
in, waardoor inwoners die hun afval goed scheiden minder
afvalstoffenheffing gaan betalen. Cyclus en de BSGR hebben een
belangrijke taak Afval Scheiden Loont te kunnen uitvoeren. Onderdeel
daarvan is dat persoonsgegevens moeten worden bijgehouden en over
en weer aan elkaar moeten worden verstrekt. Daarbij is het van groot
belang dat de privacy van de inwoners van Gouda adequaat worden
beschermd. Hiervoor is een zogenaamde bewerkersovereenkomst
opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe de gemeente, Cyclus en de
BSGR moeten handelen om de privacy te beschermen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststelling van de inhoud van de model bewerkersovereenkomst;
2. het verlenen van mandaat aan het Hoofd Beheer Openbare Ruimte
voor het sluiten van de bewerkersovereenkomst.

