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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 19 maart 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 maart 2019.

2. M. Salet

Nevenfuncties burgemeester Salet
samenvatting
De lijst met nevenfuncties van burgemeester Salet dient te worden
aangepast naar aanleiding van twee nieuwe nevenfuncties.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, elk voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft besluit tot:
1. het vaststellen van de aangepaste lijst met nevenfuncties van
burgemeester Salet.

3. T. van Vugt

Voortgang programmaplan verduurzaming vastgoed
samenvatting
Gouda moet toekomstbestendig worden: in 2040 moet onze stad CO2neutraal en aardgasloos zijn. Samen met inwoners en ondernemers
gaat de gemeente nu stappen zetten voor later, door fossiele
brandstoffen te verminderen en broeikasgassen terug te dringen.
De gemeente wil in deze duurzaamheidsambitie het goede voorbeeld
geven door 32 gemeentelijke panden in de komende jaren te voorzien
van duurzame maatregelen. Gekozen is om 5 aansprekende publieke
gebouwen met een maatschappelijke functie (‘showcases’), zoals de
Goudse Schouwburg, maximaal te verduurzamen.
Bij het 2e ijkmoment 2017 heeft de raad budget (in totaal 3,35 mln.)
beschikbaar gesteld voor het programma verduurzaming gemeentelijk
vastgoed. Het programmaplan voorziet in een besparing van 20%
energie en de uitstoot van CO2 te verminderen met 25%.
De afgelopen periode is gebruikt om de uitvoerbaarheid van de
werkzaamheden te toetsen en uitvoering voor te bereiden. Begin juni zal
de gunning van de bouwteamaanbesteding plaatsvinden waarna de
uitvoering ter hand wordt genomen.
Op 28 maart vindt de publieke kick-off plaats tijdens het
verduurzamingsymposium dat door de ODMH en
Duurzaamheidsplatform Gouda in de Goudse Schouwburg wordt
georganiseerd. De wethouder Vastgoed zal een korte toelichting geven
en een publieksbord overhandigen aan de directeur van de
schouwburg, om zo de samenwerking en gemeenschappelijke
duurzaamheidsdoelen te onderstrepen.
Uw raad wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het
programma verduurzaming gemeentelijk vastgoed.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van bijgevoegd raadsmemo en doorzending aan de
raad.

4. H. Niezen

Verbeteren verkeersveiligheid toegangsweg Goudse Poort
samenvatting
De ontsluitingsweg van de Goudse Poort staat bovenaan de lijst van
meest verkeersonveilige plaatsen van de gemeente. In de afgelopen 4
jaar hebben hier 50 ongevallen plaatsgevonden. Het gaat voornamelijk
om de westelijke rijbaan van de Goudse Poort met verkeer de stad in
vanaf de aansluiting A12 Gouda. Ter hoogte van het benzinestation
vliegen regelmatig auto’s uit de bocht.
Met het voorgestelde maatregelpakket wordt beoogd om de
verkeersveiligheid te verbeteren. Hierin zijn twee smaken, een basis en
een pluspakket. Het verschil zit in de toepassing van een portaal met
dynamische matrixborden die weggebruikers er op wijzen dat ze te snel
rijden.
Vooruitlopend op het uitvoeren van dit maatregelpakket zijn op korte
termijn maatregelen getroffen in de vorm van een tekstkar met de
boodschap: “Slipgevaar, matig uw snelheid” en een aantal barriers in
de middenberm om te voorkomen dat slippende auto’s doorschieten

naar de andere weghelft.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen en uitvoeren van het basis maatregelenpakket om de
verkeersveiligheid van de toegangsweg Goudse Poort te verbeteren;
2. het informeren van de raad met bijgevoegde raadsmemo;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

