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BenW besluitenlijst 5 april 2011
Samenvatting
Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)
Advies

Besluitenlijst conform vaststellen.
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Vaststellen gewijzigde Verordening Wmo-raad Gouda 2010
Samenvatting
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Op 23 november 2009 hebt u besloten:
1. Het voornemen uit te spreken de Wmo-raad voor de periode
van vier jaar uit breiden met één zetel binnen de vragersgroep
“burgers” ten behoeve van een vertegenwoordiger van de
Vereniging van Moskeeën in Gouda.
2. De Wmo-raad en met name de twee betrokken partijen (RvK en
Vereniging van Moskeeën) te vragen om de komende vier jaar
te werken aan een vorm die het mogelijk maakt dat er één zetel
komt voor alle religieuze stromingen.
3. De Wmo-raad een oordeel vragen over dit voorgenomen
besluit.
De Wmo-raad heeft in een brief van 4 januari 2011 aan u laten
weten dat zij van mening is dat het aan het college is vast te stellen
op welke wijze zij de vertegenwoordiging van de groep burgers
ingevuld willen zien en dat vast te leggen in de Verordening.
Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)

geen
Advies

1. De Wmo-raad met ingang van 1 april 2011 voor een periode van
vier jaar uit breiden met één zetel binnen de vragersgroep
“burgers” ten behoeve van de vertegenwoordiging van Goudse
moslims door de Verenigde Moskeeën in Gouda en hiervoor de
volgende gewijzigde tekst in de Verordening Wmo-raad Gouda
2010 vast te stellen:
-Artikel 6 lid 2 Samenstelling Wmo-raad
De Wmo-raad telt 9 leden, exclusief de voorzitter. Van 1 april 2011
tot uiterlijk 1 april 2015 is er een extra zetel beschikbaar gesteld voor
de Verenigde Moskeeën. Vanaf 1 april 2015 is de
vertegenwoordiging van de Verenigde Moskeeën samengevoegd
met de vertegenwoordiging van de Raad van Kerken binnen de zetel
‘religieuze stromingen’.
-Bijlage 1
Vragersgroep:
Voordracht leden:
• Raad van Kerken tot 1 april 2015
1
• Verenigde Moskeeën tijdelijke zetel van 1 april
2011 tot uiterlijk 1 april 2015
1
• Religieuze stromingen
vanaf 1 april 2015 voor vertegenwoordiging van alle Goudse
burgers met een religieuze achtergrond
1
2. De Wmo-raad en met name de twee betrokken partijen (Raad
van Kerken en Verenigde Moskeeën) te vragen om de komende
vier jaar toe te werken naar een werkvorm die het mogelijk maakt
dat er één zetel komt waarbinnen alle religieuze stromingen
vertegenwoordigd zijn.
3. De Verenigde Moskeeën, de Wmo-raad en de Raad van Kerken
te informeren over uw besluit en de wethouder te mandateren
bijgevoegde brieven te ondertekenen.

Besluit

Conform besloten
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Tarieven sportverenigingen 2011-2012
Samenvatting

Jaarlijks worden de nieuwe sporttarieven ter besluitvorming
voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Met
dit voorstel zullen de tarieven voor de sportverenigingen met 2%
worden verhoogd (gebaseerd op het prijsindexcijfer). Deze tarieven
worden nu ter besluitvorming voorgelegd, zodat sportverenigingen
bij het opstellen van de begroting voor het nieuwe seizoen rekening
kunnen houden met de tariefswijziging.
Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)

n.v.t.
Advies

In te stemmen met de bijgaande tarievenlijst voor
sportverenigingen het seizoen 2011-2012 met daarin de
volgende verhoging:
- de jaarlijkse tariefsstijging voor de sportverenigingen in de
zwembaden, binnensportaccommodaties en sportvelden,
ingaande 1 juli 2011 tot 1 juli 2012.

Besluit

Conform besloten
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F. Riesewijk, B Grisnich, W. Hensema (GBO) P. de Ridder
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Onderwerp

ontwerpwijzigingsplan Warmoezierskade 1
Samenvatting

Hierbij bieden wij u het ontwerpwijzigingsplan Warmoezierskade 1
aan.
In uw vergadering van 11 januari 2011 heeft u ingestemd met het
voorontwerpwijzigingsplan Warmoezierskade 1 en besloten het
voorontwerpwijzigingsplan toe te zenden aan vooroverleginstanties
en gelegenheid te bieden voor inspraak.
In deze Nota wordt u geadviseerd over de resultaten van
vooroverleg en inspraak. Er zijn geen inspraakreacties ingediend en
de vooroverlegreactie van de provincie Zuid-Holland is positief. Na
afronding van de vooroverlegfase en de inspraakfase kan het
ontwerpwijzigingsplan op grond van artikel 3.9a Wet ruimtelijke
ordening ter inzage worden gelegd.
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Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)

Dit wijzigingsplan heeft voor de gemeente geen financiële, personele
of organisatorische gevolgen.
Advies

1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan
Warmoezierskade 1 en het ontwerpwijzigingsplan op grond
van artikel 3.9a Wro ter inzage te leggen.
2. de portefeuillehouder Ruimtelijke ordening te machtigen het
wijzigingsplan na afloop van de ter inzagelegging vast te
stellen indien tijdens de ter inzagelegging geen zienswijzen
worden ingebracht.

Besluit

Conform besloten
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0182-588963

afdeling
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gbo
B. Grisnich
M. Kastelein, D.
Bergman

Medeadviseurs: M. van Paassen (CJA), P. Oet, P. Vuijk (lco), D. Wissel (gbo), M.
Kwakman (gbo), J. Harmsen (flo), P. Kostense (wijkontwikkeling), P. de Ridder (fin)
Onderwerp

Vaststelling bestemmingsplan Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda
Oost
Samenvatting

Tijdens de periode van terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost zijn
12 zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zienswijzen geven
aanleiding tot een op onderdelen gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan. Daarnaast is er aanleiding om ambtshalve een
aantal wijzigingen aan te brengen.
Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan zijn gedekt
uit de post ‘bestemmingsplannen en structuurplannen’ (nummer
600545, Actualiseren bestemmingsplannen).
Advies

De gemeenteraad voor te stellen om:
1. de zienswijzen te beantwoorden conform de bijgevoegde
Nota van beantwoording Zienswijzen;
2. het bestemmingsplan Kadebuurt, Kort Haarlem, Gouda Oost
gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig bijlage 1 (Nota van
beantwoording Zienswijzen) en bijlage 2 (Nota van
ambtshalve wijzigingen);
3. geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12
van de Wet ruimtelijke ordening
4. voor de Jan Verzwollezone Noord en Zuid de
coördinatiebepaling als bedoeld in artikel 3.30 van de Wet
ruimtelijke ordening toe te passen;
5. de VROM-inspectie en Gedeputeerde Staten van Zuid-
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Holland te vragen het bestemmingsplan twee weken na het
vaststellingsbesluit te mogen publiceren.
een en ander overeenkomstig bijgevoegd conceptraadsvoorstel- en
besluit.
ja, agenderingsverzoek
bijgevoegd

raad
Besluit

Conform besloten
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Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Schielands Hoge
Zeedijk
Samenvatting

Voor het bedrijventerrein Schielands Hoge Zeedijk moet een
bestemmingsplan worden vastgesteld. Dit bestemmingsplan vraagt
om een passende bestemming voor de watertoren, uitgaande van de
primaire functie van het gebied als bedrijventerrein. Hierbij wordt u
geadviseerd in te stemmen met het bestemmen van de watertoren
tot woning, samen met een uitbreiding van het bedrijventerrein.
Daarmee wordt recht gedaan aan de wens van de raad om functies
te combineren. Om dit te bereiken is een gecompliceerde juridische
route nodig. Verder vraagt deze formule van alle partijen om
inschikkelijkheid. U wordt geadviseerd om de raad voor te stellen
deze uitgangspunten voor het bestemmingsplan vast te stellen.
Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan Schielands
Hoge Zeedijk zijn gedekt uit het budget actualisering
bestemmingsplannen (nr. 600545). De kosten die voortvloeien uit
het vastleggen van de keuzes zoals verwoord in de nota van
uitgangspunten zullen, voor zover mogelijk op grond van de wet, via
een exploitatieovereenkomst, dan wel via een exploitatieplan worden
verhaald.
Advies

1. In te stemmen met de bijgevoegde nota van uitgangspunten
bestemmingsplan Schielands Hoge Zeedijk.
2. De raad via bijgevoegd conceptraadsvoorstel en
conceptraadsbesluit voor te stellen deze nota van
uitgangspunten vast te stellen.
raad

ja, agenderingsverzoek
bijgevoegd

Besluit

Conform besloten
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LTI (lange termijn investeringen groot onderhoud) 2010-2017
Samenvatting

Eind 2010 is de afdeling BOR gestart met het onderzoeken van de
kwaliteit van de openbare ruimte. Hierbij is de huidige stand van
zaken in de openbare ruimte in beeld gebracht en is in beeld
gebracht wat we de komende jaren verwachten aan uit te voeren
onderhoud en welke financiële gevolgen dat heeft.
De doorkijk vindt u in de bijlage: LTI 2010-2017. Hieruit blijkt dat de
beschikbare budgetten niet toereikend zijn om de elementen van de
openbare ruimte op orde te krijgen en/ of te houden. Er zijn meer
groot onderhoudsprojecten noodzakelijk om de achterstand in te
lopen / niet verder op te laten lopen. De verwachting is dat vanaf 2011
de voorziening afneemt en dat eind 2013 ca.
€ 2 miljoen meer nodig is dan er op dat moment in de voorziening zit.
In 2016 loopt dit op naar ca. € 5,6 miljoen. Er zullen dus maatregelen
genomen moeten worden om dit te voorkomen. Daarnaast neemt de
voorziening MUP gestaag af, waarbij de prognose is dat deze medio
2013 nul is en de in 2004 voorgenomen projecten zijn uitgevoerd.
Financiële consequenties en wijze van dekking (begrotingspost)

Door uitgaven te kapitaliseren ontstaat er de komende jaren
voldoende financiële ruimte om groot- en vervangingsonderhoud uit te
kunnen voeren. Per jaar ontstaat wel een opstapeling van
kapitaalslasten waardoor op den duur minder besteedbare ruimte
overblijft. Door jaarlijks de extra kapitaalslasten die gepaard gaan met
het kapitaliseren te corrigeren op de dotatie vanuit de exploitatie aan
het PP heeft het kapitaliseren geen gevolgen voor de begroting.
Advies

1.
2.
3.

Nu maatregelen nemen om het tekort van jaarlijks € 2,1 miljoen
aan te pakken.
Het loslaten van de leeftijdsnorm van 40 jaar voor verhardingen.
De vervanging van een aantal kunstwerken en beschoeiingen
kapitaliseren door het uitbreiden van PP-CIP.

Besluit

Conform besloten
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