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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december onder meer de volgende
besluiten genomen:

Herijking welstandsbeleid stimuleert bouwinitiatieven
In het welstandbeleid is bepaald welke regels er gelden bij het bouwen van bijvoorbeeld nieuwbouw,
volkstuinhuisjes, dakkapellen etc. Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren gaat een
herijking en vernieuwing van het welstandsbeleid plaatsvinden. Deze vernieuwing zit vooral
aanpassing van het welstandstoezicht in bepaalde gebieden en categorieën. In belangrijke mate
gaat het dan om niet-woongebieden en bouwinitiatieven die betrekking hebben op individuele
woningen, die geen doorslaggevende invloed hebben op de omgevingskwaliteit en al eerder in die
omgeving gerealiseerd zijn. Ondernemers en bewoners krijgen met minder regels te maken, wat
uiteindelijk ook financieel voordeliger uitpakt. Met deze voorgestelde verruiming wordt meer ruimte
gemaakt voor bouwinitiatieven, een impuls gegeven aan de economische activiteiten en ruimte
geboden voor duurzaamheidsmaatregelen.
Regionaal Verkeer- en Vervoerplan
De regio Midden-Holland heeft in samenwerking met de gemeenten Alphen aan den Rijn en
Woerden het Regionaal Verkeer- en Vervoerplan opgesteld. Het is de visie op verkeers- en
vervoersvraagstukken in de komende 10 jaren. Het plan gaat specifiek om een aantal regionale
mobiliteitsvraagstukken en lokale mobiliteitsvraagstukken die vragen om een regionale oplossing.
Ondertekening uitvoeringsprogramma huishoudelijk afval
In de Maatschappelijke Vergroeningsagenda heeft de gemeenteraad een afvalscheidingspercentage
van 75% als doelstelling opgenomen. Daarom start Gouda vanaf 1 januari 2018 met Afval Scheiden
Loont, waardoor inwoners met een financiële prikkel worden gestimuleerd om huishoudelijk afval
beter te gaan scheiden. Gouda is één van de gemeenten die de landelijke doelstelling onderschrijft
en maatregelen treft om afvalscheiding op een hoger peil te brengen. Het Ministerie van I. en M.,
Rijkswaterstaat, de VNG en de NVRD hebben gezamenlijk een uitvoeringsprogramma opgesteld om
gemeenten te ondersteunen bij hun doelstellingen. Het college heeft daarom besloten om dit
bestuursakkoord mede te ondertekenen.
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing
Vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is er ook in 2017 geld beschikbaar voor
eigenaren om gemeentelijke monumenten te restaureren. Ook is er geld voor eigenaren in het
kernwinkelgebied om zelfstandige woningen boven winkels in het kernwinkelgebied te maken.
Tenslotte is er geld voor eigenaren of huurders van winkels in het kernwinkelgebied om winkelpuien
te verbeteren. Om overschrijding van de beschikbare budgetten voor deze subsidieregelingen te
voorkomen heeft het college nu budgetplafonds vastgesteld.

