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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 15 januari 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 15 januari 2019.

2. C.P. Dijkstra

Regiovisie Geweld hoort nergens thuis HM 2019-2023
samenvatting
In deze regiovisie volgen we de programmalijnen zoals geformuleerd in
het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Dit is in april
2018 gepresenteerd.
Geweld hoort nergens thuis, maar toch is huiselijk geweld, waaronder
kindermishandeling, het grootste geweldsprobleem in onze
samenleving. De kans dat men te maken krijgt met huiselijk geweld of
kindermishandeling is in Nederland groter dan de kans op welke andere
vorm van geweld dan ook. De aanpak van huiselijk geweld is een
complexe opgave waarin veel partijen een rol hebben. Een effectieve
aanpak kan alleen door een gezamenlijke inspanning van burgers,
professionals en gemeenten worden bereikt. Gemeenten hebben een
wettelijke taak om huiselijk geweld te voorkomen en te bestrijden en
nemen hierin regie, onder andere door deze regiovisie op te stellen. De

centrale ambitie in deze visie is om huiselijk geweld waar mogelijk te
voorkomen, of zo vroeg mogelijk te signaleren en hier adequaat op te
reageren. Dit alles kan de schade beperken en het herstel bevorderen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. een nieuwe regionale visie op huiselijk geweld vast te laten stellen.
2. de raad via bijgevoegd raadsvoorstel, met een tekstuele aanpassing,
voor te stellen de volgende besluiten te nemen:
De volgende ambities in de regio Hollands Midden vast te stellen voor
de periode 2019-2023:
2.1 huiselijk geweld waar mogelijk voorkomen;
2.2 huiselijk geweld zo vroeg mogelijk signaleren;
2.3 adequaat reageren op huiselijk geweld.
En de volgende beleidsprioriteiten vast te stellen in de regio Hollands
Midden in de periode 2019-2023:
2.4 geweld eerder en beter in beeld brengen;
2.5 geweld te stoppen en duurzaam op te lossen;
2.6 aandacht te hebben voor specifieke doelgroepen.
3. de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) een brief te sturen
(conform bijlage) als reactie op hun advies;
4. de gemeente Bodegraven/Reeuwijk een brief te sturen (conform
bijlage) als reactie op hun zienswijze;
5. de gemeente Zuidplas een brief te sturen (conform bijlage) als reactie
op hun zienswijze;
6. het mandateren van wethouder Dijkstra voor een tekstuele
aanpassing in de stukken.
3. M. Bunnik

Aanvraag bijdrage voor opsporing en ruiming van explosieven uit
WOII
samenvatting
In de bodem van Gouda kunnen nog explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog zitten. Beleid is dat explosieven moeten worden
opgespoord als dit met het oog op de veiligheid noodzakelijk is. Voor
opsporing en ruiming kan een bijdrage uit het gemeentefonds worden
verkregen. Voor de aanvraag is een raadsbesluit vereist. De aanvraag
voor de bijdrage moet voor 1 april 2019 bij het ministerie van BZK zijn
ingediend. De beslissing op de aanvraag vindt plaats bij de meicirculaire over de uitkering uit het gemeentefonds. Latere indiening
vertraagt de uitbetaling van de suppletieuitkering met minimaal een jaar.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de raad voor te stellen een bijdrage uit het gemeentefonds aan te
vragen in de kosten voor opsporing van explosieven uit de Tweede
Wereldoorlog.

4. M. Bunnik

Normenkader 2018
samenvatting
Ten behoeve van de accountantscontrole dient een normenkader
opgesteld te worden waarin wordt aangegeven welke wet- en
regelgeving van toepassing is bij de rechtmatigheidscontrole. Het

normenkader dient jaarlijks zo dicht mogelijk tegen de controle van de
jaarrekening vastgesteld te worden, om zodoende alle verordeningen /
wetswijzigingen in beschouwing te nemen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het normenkader 2018 ten behoeve van de
rechtmatigheidscontrole door de accountant;
2. het vaststellen van de raadsmemo normenkader 2018.

