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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november
onder meer het volgende besloten:

Integrale toegang bij complexe hulpvragen
De gemeente Gouda krijgt een team dat zorgt dat mensen met een complexe hulpvraag
snel en eenvoudig een antwoord op hun vraag krijgen. De gemeente wil daarmee
voorkomen dat inwoners op verschillende plekken hun verhaal hoeven te doen. Het team
zorgt ervoor dat iemand met een ingewikkelde hulpvraag bij de juiste persoon terecht komt,
die de vraag in samenhangt bekijkt. Zo kan de gemeente snel een oplossing bieden voor
complexe hulpvragen. Eerder is daarvoor een proeftuin gestart om ervaring op te doen met
deze werkwijze. Dit is positief gebleken, en daarom besluit de gemeente deze werkwijze in
te voeren. De proeftuin-ervaringen zijn opgetekend in een boekje met tien verhalen van
cliënten die op deze manier zijn geholpen.
Evaluatie uitstallingen binnenstad
Op 24 oktober 2017 heeft het college nieuwe regels voor uitstallingen in de binnenstad
vastgesteld. Tegelijkertijd heeft het college aangegeven deze regels samen met de
ondernemers in de binnenstad na een jaar te willen evalueren om tot eventuele bijstelling
te komen. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een aantal
aanpassingen. Het gaat daarbij om regels die niet goed uitvoerbaar waren (bijv. de
maximale hoogte van de uitstalling) of de maximale breedte en diepte van bankjes. Onder
andere deze regels zijn vervallen. De regels gaan in per 1 januari 2019 en de ondernemers
ontvangen een folder met daarin uitleg over wat wel en niet is toegestaan.
Gemeentelijk rioleringsplan 2019-2023
In het nieuwe ontwerp-rioleringsplan is beschreven hoe de gemeente de wettelijk
zorgtaken voor afvalwater, hemelwater en de grondwaterstand oppakt. Gouda gaat ook
werken aan thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid en innovatie. Vervanging van
slechte en oude riolering staat centraal. Met name de vooroorlogse buurten zullen de
komende jaren aangepakt worden. Omdat de rioolheffing in Gouda al hoog is, wordt voor
de komende jaren een realistisch ambitieniveau gekozen. Hierbij gelden de financiële
kaders zoals die eerder zijn afgesproken in de gemeenteraad.

