concept besluitenlijst
b en w-vergadering
Aanwezig

Burgemeester M. Salet
Wethouder T. van Vugt
Wethouder C.P. Dijkstra
Wethouder R.A. Tetteroo
Wethouder M. Bunnik
Wethouder H. Niezen
Gemeentesecretaris/
algemeen directeur E.M. Branderhorst
Hoofd Bestuurs- en managementondersteuning
P.C. Schraven

Afwezig

-

5 maart 2019

1. M. Salet

BenW besluitenlijst 19 februari 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 19 februari 2019.

2. T. van Vugt
R. Tetteroo

Bestuurlijke uitgangspunten en Programmaplan implementatie
Omgevingswet
samenvatting
In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 wordt de Omgevingswet genoemd
als één van de vier raadsprogramma’s. Er ligt voor de gemeente Gouda
een belangrijke opgave in het ontwikkelen van de omgevingsvisie en het
omgevingsplan. Daarnaast ligt er een grote organisatorische opgave ten
aanzien van de implementatie van de Omgevingswet, denk aan het
herinrichten van processen en de digitaliseringsopgave. De
Hoofdlijnennotitie implementatie Omgevingswet is in oktober 2018
vastgesteld in het college en ter informatie aan de raad aangeboden.
Daarin is toegezegd dit hoofdlijnendocument verder uit te werken tot
een programmaplan. Tevens is aangegeven dat er een concrete
ambitiebepaling nodig is om daarmee richting te geven aan de
implementatie van de omgevingswet. De afgelopen periode is er samen

met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie gewerkt aan een
samenhangende aanpak, kaders, uitgangspunten en een faseplanning.
Deze zijn opgenomen in het programmaplan en vormen de meerjarige
leidraad voor de invoering van de Omgevingswet.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het Programmaplan implementatie
Omgevingswet;
2. de Bestuurlijke uitgangspunten implementatie Omgevingswet ter
vaststelling aan de raad aan te bieden conform bijgevoegd
raadsvoorstel, met een tekstuele aanpassing, en raadsbesluit, met het
Programmaplan implementatie Omgevingswet als bijlage;
3. het mandateren van wethouder Tetteroo voor een tekstuele
aanpassing in het raadsvoorstel.
3. T. van Vugt
R. Tetteroo

Collegereactie rapport Rekenkamer Omgevingswet
samenvatting
In het najaar van 2017 heeft de Groene Hart Rekenkamer besloten een
onderzoek uit te voeren naar de implementatie van de Omgevingswet.
Dit onderzoek is uitgevoerd door het onderzoeksbureau Antea. De
Groene Hart Rekenkamer heeft dit onderzoek uit laten voeren naar alle
vier de aan de Groene Hart Rekenkamer deelnemende gemeenten
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas. Met
bijgevoegde raadsmemo wordt de gemeenteraad geïnformeerde over
de reactie van het college op de bevindingen van dit onderzoek.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de collegereactie op het Omgevingswetonderzoek
van de Groene Hart Rekenkamer en doorzenden naar de raad.

4. T. van Vugt
R. Tetteroo

Plan van Aanpak Omgevingsvisie
samenvatting
Een belangrijk onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is
het vaststellen van een Omgevingsvisie. In lijn met het programmaplan
Omgevingswet is een plan van aanpak voor de Omgevingsvisie
opgesteld. De Omgevingsvisie is een onderwerp binnen het raadsbreed
werken. Met dit voorstel neemt het college een besluit over het
agenderen van het concept plan van aanpak in de raadsbrede
werkgroep. Na bespreking in de raadsbrede werkgroep wordt het plan
van aanpak nogmaals aan het college aangeboden ter vaststelling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het doorgeleiden van het concept plan van aanpak Omgevingsvisie
naar de raadsbrede werkgroep Omgevingswet;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en memo aan de
raad.

5. M. Bunnik
C. Dijkstra

Kadernota 2020 RDOG HM
samenvatting
Bijgaand de Kadernota 2020 van de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, met het verzoek aan het
college eventuele zienswijze op deze Kadernota vóór 20 maart 2019
aan de secretaris van het bestuur te doen toekomen. Op 27 maart 2019
zal het Algemeen Bestuur de Kadernota vaststellen en op basis daarvan
de conceptbegroting voor 2020 op te stellen. Deze conceptbegroting
ontvangt de raad medio april met het verzoek hun zienswijze op deze
conceptbegroting te geven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennis te nemen van de bijdrage RDOG HM aan de ambities van het
coalitieakkoord;
2. kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de Kadernota
RDOG HM 2020;
3.1 In te stemmen met de wijzigingen voor Veilig Thuis in de Kadernota
RDOG HM 2020 en de resultaten van het onderzoek af te wachten, die
mogelijk leiden tot een begrotingswijzing over 2020.
In te stemmen met de toevoeging van het Rijksvaccinatieprogramma
aan de Kadernota 2020.
Niet in te stemmen met de voorgestelde indexering en de indexering
van de FKGR te hanteren.
3.2 De RDOG HM via de bijgevoegde brief te informeren over de
Goudse zienswijze.
3.3 Kennis te nemen van het feit dat de ontwerpbegroting 2020 RDOG
HM in april wordt ontvangen en deze voor een zienswijze aan de raad
voor te leggen.
4. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel;
5. de raad met het bijgevoegd raadsmemo, met een tekstuele
aanpassing, te informeren over de zienswijze van het college.

6. H. Niezen

Ondertekenen samenwerkingsagenda met Hoogheemraadschap
van Rijnland
samenvatting
Met deze bestuurlijke strategische samenwerkingsagenda geven Gouda
en Rijnland aan op welke onderwerpen en op welke wijze op langere
termijn zal worden samengewerkt. Het doel van de
samenwerkingsagenda is om te komen tot een robuust klimaatbestendig
watersysteem in Gouda. Belangrijke thema’s voor samenwerking zijn
bodemdaling, klimaatadaptatie, duurzaamheid en integrale
gebiedsontwikkeling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn
bevoegdheden betreft besluiten tot:
1. in te stemmen met de inhoud van de strategische
samenwerkingsagenda met het hoogheemraadschap van Rijnland met
het oog op een robuust watersysteem in onze gemeente;
2. het mandateren van wethouder Niezen om deze strategische
samenwerkingsagenda te ondertekenen.

