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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 maart onder meer de volgende
besluiten genomen:

Partycentrum Le Patapouf; nieuwe trouwlocatie in Gouda
Gouda heeft er een nieuwe trouwlocatie bij. Het college heeft ingestemd met het aanwijzen van partycentrum Le
Patapouf als nieuwe vaste trouwlocatie. Het aantal vaste trouwlocaties in Gouda komt hiermee op negen.
Deelname City Deal Klimaatadaptatie
Het Rijk werkt met steden aan de uitwerking van de Agenda Stad in de vorm van ‘City Deals’. In City Deals
worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, private organisaties en overheden verankerd.
De gemeente Gouda ondertekent op 9 maart de Citydeal Klimaatadaptatie. De City Deal beslaat een
samenwerkingsprogramma van vier jaar. De kern van het programma wordt gevormd door zeven thema’s,
waarvan één thema voor de gemeente Gouda van belang is: ‘klimaatbestendig historisch erfgoed’. Daaronder
wordt verstaan het behouden en beheren van monumentale waarden door het te laten samengaan met het
realiseren van maatregelen die noodzakelijk zijn om de veiligheid of leefbaarheid van de stad in stand te houden.
De deals moeten leiden tot stedelijke proeftuinen rond maatschappelijke vraagstukken of tot maatregelen om het
economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.
Project preventie radicalisering
Radicalisering is een speerpunt in het Goudse veiligheidsbeleid. Twee Goudse sleutelfiguren - zelf moeders van
Marokkaans-Nederlandse afkomst en daarnaast als professional werkzaam in Gouda - constateren onzekerheid
bij ouders en jongeren ten aanzien van het thema radicalisering. Deze beide sleutelfiguren hebben een projectplan
ingediend en willen met hun voorstel mensen met verschillende achtergronden bereiken, enerzijds verdiepend
door groepsbijeenkomsten, anderzijds met eenmalige activiteiten die het onderwerp radicalisering en jihadisme bij
een grote groep onder de aandacht brengt. Doel is om mensen aan de basis weerbaar te maken en hen te
ondersteunen bij het vinden van de eigen plek die zij willen innemen binnen deze maatschappij. Ook is het doel
om jeugdigen op te laten groeien in een veilige omgeving zodat er geen voedingsbodem voor radicalisering /
jihadisme ontstaat. De gemeente Gouda verleent subsidie voor een bedrag van 35.295 euro voor dit pilotproject
voor de duur van een jaar.

