n

concept
besluitenlijst
b en w-vergadering
aanwezig

Burgemeester M. Schoenmaker
Wethouder D.A. Bergman
Wethouder R.A. Tetteroo
Wethouder J.M. de Laat
wethouder C.P. Dijkstra
Wethouder J.W. van Gelder
Wethouder H. Niezen
gemeentesecretaris/
algemeen directeur E.M. Branderhorst
A.H.J. Siegers

27 juni 2017

1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 27 juni 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 27 juni 2017.

2.

M. Schoenmaker

Benoeming secretaris Bezwaarschriftencommissie Gouda
samenvatting
De noodzaak is aanwezig om voor formele afhandeling van
bezwaarschriften een extra secretaris voor de Bezwaarschriftencommissie
Gouda te benoemen. Op grond van artikel 5 van de verordening
bezwaarschriftencommissie Gouda 2007 vindt benoeming plaats door het
college.
Om een flexibeler inzet voor de formele afhandeling van bezwaarschriften
mogelijk te maken is het noodzakelijk om mevrouw Van Honk, medewerker
van de Centraal Juridische Afdeling, te benoemen als secretaris van de
Bezwaarschriftencommissie Gouda. Voorts is dit noodzakelijk omdat na
informele behandeling (mediationgesprek) bij een eventuele formele
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behandeling voor de commissie niet dezelfde medewerker mag worden
betrokken.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het benoemen van mevrouw N. van Honk als secretaris van de
Bezwaarschriftencommissie Gouda.

3.

M. Schoenmaker

Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie Gouda
samenvatting
Jaarverslag van de Bezwaarschriftencommissie Gouda over het jaar 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van het Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie
Gouda;
2. het aanbieden van het Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie Gouda
aan de gemeenteraad met reactie op de conclusies en aanbevelingen van
voornoemde commissie.

4.

M. Schoenmaker

Overzicht nevenfuncties wethouder Dijkstra
samenvatting
Bijgaand een geactualiseerd overzicht met nevenfuncties van wethouder
Dijkstra. Na besluitvorming volgt publicatie op www.gouda.nl/college.
besluit
Het college van burgemeesters en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het overzicht met nevenfuncties;
2. publicatie ervan op www.gouda.nl/college.

5.

M. Schoenmaker

Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen
samenvatting
Voorgesteld wordt om de huidige Subsidieregeling hang- en sluitwerk
Gouda 2016 in te trekken en de aangepaste, nieuwe ‘Subsidieregeling
inbraakwerende maatregelen Gouda’ vast te stellen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1.het vaststellen van bijgaande 'Subsidieregeling inbraakwerende
maatregelen Gouda’;
2.het verwerken van de financiële gevolgen bij de eerstvolgende
begrotingswijziging.

6.

D.A. Bergman

Brief onderzoek Chocoladefabriek
samenvatting
Met bijgaande brief krijgen de bibliotheek, het filmhuis, het streekarchief,
het Verzetsmuseum, de drukkerswerkplaats en Kruim een
voortgangsbericht naar aanleiding van het onderzoek naar een uitbreiding
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van de Chocoladefabriek.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de brief inzake het onderzoek naar uitbreiding van
de Chocoladefabriek met tekstuele aanpassing;
2. het mandateren van wethouder Bergman voor ondertekening.

7

R.A. Tetteroo

Aanvraag PRO/VSO ESF 2017-2018
samenvatting
Europa heeft ESF-middelen beschikbaar gesteld ter bestrijding van de
werkloosheid. Dit bedrag wordt verdeeld over drie tranches van twee jaar.
Om over de bedragen te beschikken, moet de gemeente Gouda als
centrumgemeente namens de regio Midden-Holland elke twee jaar twee
aanvragen indienen: voor het Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal
Onderwijs (PRO/VSO) en voor ‘Overige doelgroepen’. In 2016 heeft het
Agentschap SZW besloten dat de PRO/VSO-subsidie in de periode 20162018 per jaar aangevraagd moet worden. Dit voorstel betreft de
subsidieaanvraag voor het PRO/VSO-onderwijs voor het schooljaar 20172018 ten bedrage van € 147.500. Gelet op de eis dat er 50%
cofinanciering moet zijn, worden er in dit plan activiteiten begroot tot een
totaal bedrag van € 295.000.
Het voorstel is om het ESF-budget in te zetten voor het realiseren van
stage-werkplekleren, branchecursussen en activiteiten in het
leerwerkbedrijf. Hiermee krijgen 549 jongeren van het PRO/VSO een
betere kans op werk of een vervolgopleiding. Vier scholen participeren in
dit project.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanvragen van de subsidie Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal
Onderwijs Midden-Holland ESF 2017-2018 ‘Samenwerken aan de
toekomst’.
2. het mandateren en volmachten van de wethouder sociale zaken met
de bevoegdheid tot het verlenen van ondermandaat en ondervolmacht
om alle noodzakelijke en wenselijke handelingen betreffende het
aanvragerschap te verrichten, inclusief het aangaan van verplichtingen en
het tekenen van aanvragen, rapportages en einddeclaraties, voor de duur
van de subsidieregeling 2017-2018, inclusief alle activiteiten die
noodzakelijk zijn voor afhandeling van de projecten conform de aanvraag.

8.

R.A. Tetteroo

Transparantie banenafspraak
samenvatting
Sinds 2015 heeft iedere arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf. Het
belangrijkste doel van de Werkbedrijven is de realisatie van de
Banenafspraak. Eén van de knelpunten is dat het bestand van
arbeidsbeperkten in het doelgroepenregister ondoorzichtig is.
Dit was begin 2017 een landelijk aandachtspunt en daarom heeft het
Ministerie van SZW voor elke arbeidsmarktregio een bedrag van € 88.500
beschikbaar gesteld via de meicirculaire 2017. In dit collegevoorstel wordt
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beschreven hoe de arbeidsmarktregio Midden-Holland met inzet van de
middelen het bestand transparant wil maken en deze werkwijze
structureel invoert.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. een tekstuele aanpassing van het collegevoorstel;
2. het beschikbaar stellen van € 88.500 uit het budget ‘extra impuls
klantprofielen’ voor het aanstellen van formatie met als doel 360 profielen
van de gemeentelijke doelgroep banenafspraak in Sonar in te voeren en
een structurele werkwijze in het kader van de ‘transparantie
banenafspraak’ in de gemeenten in de regio Midden-Holland en SWbedrijf door te voeren.

9.

R.A. Tetteroo

vaststellen bestemmingsplan Achterwillenseweg 98a en 112
samenvatting
In uw vergadering van 14 februari 2017 besloot u in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112 en het ontwerp ter inzage te leggen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 2 maart tot en met 12
april 2017 ter inzage gelegen. Er
zijn zes zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn in bijgaande “Nota van
beantwoording zienswijzen”
samengevat en van antwoord voorzien. In de nota is aangegeven in
hoeverre de reacties hebben geleid tot
aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nu
gereed voor vaststelling door de
gemeenteraad
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad de ingediende zienswijzen in
behandeling te nemen en deze te
beantwoorden overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan
Achterwillenseweg 98a en 112 vast te
stellen, een en ander overeenkomstig bijgevoegde stukken (raadsvoorstel
en raadsbesluit);
3.het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

10.

C.P. Dijkstra

Sluiten dienstverleningsovereenkomst regionale
uitvoeringsorganisatie inkoop Jeugd en Wmo
samenvatting
De huidige regionale samenwerking zoals georganiseerd in het Netwerk
Sociaal Domein Midden Holland (NSDMH) is gestart in 2015 en loopt tot
en met 31 december 2017. In deze drie jaar hebben de vijf gemeenten in
de regio Midden-Holland de eerste ervaringen opgedaan met de
uitvoering van de nieuwe, vanuit het rijk gedecentraliseerde taken op het
terrein van jeugd en Wmo. Gebleken is dat een goede samenwerking van
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groot belang is om een effectieve, efficiënte uitvoering van de nieuwe
taken voor het daarvoor beschikbare budget te realiseren. De inkoop en
het contractbeheer gaan gemeenten vanaf 2018 centraal oppakken. De
gemeente Gouda zal dit als opdrachtnemer voor zowel de vier
regiogemeenten als voor zichzelf gaan uitvoeren. De facturatie gaan de
gemeenten vanaf 2018 lokaal uitvoeren. De ISD gaat de gemeenten
hierin ondersteunen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst
Sociaal Domein regio Midden-Holland 2018-2020;
2. het verdelen van de kosten die hiermee gemoeid zijn naar rato van het
aantal inwoners;
3. het beschikbaar stellen van een structurele reservering van
€ 345.956,00 voor de bekostiging van de nieuwe uitvoeringsorganisatie
voor ten minste de komende 3 jaar (2018-2020);
4. het uitvoeren van de facturatie vanaf 1 januari 2018 in de eigen
gemeentelijke organisatie en in januari 2019 de invoering van het lokaal
factureren regionaal te evalueren;
5. mandaatverlening aan de wethouders De Laat en Dijkstra voor het
dekken van de kosten die in 2017 met invoeren van de facturatie gemoeid
zijn uit middelen Jeugd;
6. het apart in beeld brengen van de werkzaamheden over 2017 – en
eerdere jaren - die in het overgangsjaar 2018 regionaal nog moeten en
hiervoor bij de begroting 2018 met een voorstel te komen;
7. het instemmen met de beantwoording van de brief van de aanbieders
(d.d.29 mei 2017), en deze door BOSD te laten verzenden;
8. mandaatverlening aan de wethouders De Laat en Dijkstra voor het
vaststellen en het verzenden van de raadsmemo na besluitvorming door
vijf colleges aan de gemeenteraad.

11.

H. Niezen

Onttrekken aan het openbaar verkeer Molenpad
samenvatting
Onder nummer 1282 staat op 4 juli 2017 op de agenda een besluit tot
verkoop van het Molenpad aan bewoners van de Wethouder Venteweg.
In de conceptverkoopovereenkomst is de opschortende voorwaarde
opgenomen dat het besluit om het Molenpad aan de openbare weg te
onttrekken onherroepelijk is geworden. Dit voorstel dient om de
onttrekking aan de openbare weg in te gang te zetten met het vaststellen
van een ontwerpbesluit tot het op grond van artikel 9 van de Wegenwet
onttrekken aan het openbaar verkeer van het Molenpad, inclusief een
bruggetje.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van bijgaand ontwerpbesluit tot onttrekking aan het
openbaar verkeer van het op de tekening aangegeven gedeelte van het
Molenpad, inclusief het bruggetje;
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2. voor de totstandkoming van het onttrekkingsbesluit toepassing te
geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure).

12.

H. Niezen

Pilot bestuursrechtelijk handhaven
samenvatting
Op 22 juni 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de invoering van
Afval Scheiden Loont. Dit houdt in dat inwoners apart geen betalen voor
elke keer dat ze ongescheiden restafval aanbieden. De gemeente wil
met de invoering van Afval Scheiden Loont een kostenbesparing
realiseren en een grote stap zetten richting de circulaire economie.
In het raadsvoorstel is aangegeven dat extra zal worden ingezet op
handhaving. Op grond van ervaringen in andere gemeenten mag worden
verwacht dat illegale afvaldumping in de beginperiode toeneemt, wanneer
de toezicht en handhaving niet adequaat is. In Gouda zal voor de
handhaving, analoog aan Apeldoorn en Deventer het instrument van
spoedeisende bestuursdwang worden toegepast.
In Deventer zijn in het jaar van invoering ruim 5000 bijplaatsingen
geconstateerd. In 1300 daarvan zijn adresgegevens aangetroffen en zijn
boetes uitgedeeld. Door effectief te handhaven, blijkt dat na verloop van
tijd het aantal bijplaatsingen terugkeert naar de situatie zoals die was voor
de invoering van Afval Scheiden Loont. In de financiële planning is al
rekening gehouden met uitbreiding van capaciteit van Stadstoezicht voor
een periode van ca 1.5 jaar.
Stadstoezicht heeft het takenpakket milieu al in zijn portefeuille. Het is
dan ook geen nieuwe taak. Het is wel een taak die met de invoering van
Afval Scheiden Loont meer capaciteit zal vergen. Mede daarom is het ook
van belang dat de handhaving zo effectief mogelijk plaatsvindt.
Handhaving vindt op dit moment plaats door het opleggen van
strafrechtelijke boetes. Dat heeft enkele nadelen. In navolging van andere
gemeenten wordt voorgesteld dit te gaan doen door een
bestuursrechtelijk handhavingsinstrument: bestuursdwang. Om hier de
nodige ervaring in op te doen wordt in dit voorstel geadviseerd een pilot te
houden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het houden van een proef met bestuursrechtelijk handhaven op illegaal
aangeboden huishoudelijk afval
a. voor een bepaalde periode vanaf augustus 2017
b. in de wijken Westergouwe, Korte Akkeren en een deel van de
binnenstad.
2. het versturen van een informatieve memo aan de gemeenteraad;
3. het opstellen van een persbericht.

13.

H. Niezen

Realisatieovereenkomst R-net Gouda-Schoonhoven
samenvatting
De provincie Zuid-Holland en busvervoerder Arriva zullen de buslijn 197
(tussen Gouda en Schoonhoven) aan het eind van 2017 deel uit laten
maken van het R-net. R-net is het keurmerk voor hoogwaardig openbaar
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vervoer in de Randstad en staat voor betrouwbaar, frequent en
comfortabel openbaar vervoer. In Gouda zullen daartoe de bushaltes
Stolwijkersluis en Tiendewegbrug worden verbeterd en deels verlegd.
Tegelijkertijd met de aanpassingen aan de bushaltes wil de gemeente de
verkeer- en parkeersituatie op het voorterrein van de Chocoladefabriek
verbeteren waarbij er meer groen aan het park kan worden toegevoegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de Realisatieovereenkomst R-net Gouda –
Schoonhoven;
2. ondertekening door de burgemeester.

