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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 2 april 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 2 april 2019.

2. T. van Vugt

Actualisering mandaten toewijzen woonwagenstandplaatsen
samenvatting
Naar aanleiding van de inwerkingtreding per 1 april 2019 van de
Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda, is
aanpassing van de verleende mandaten nodig. Het betreft een
technische aanpassing. Inhoudelijk wordt de al jaren gevolgde
werkwijze voortgezet.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. aanpassing in deel A van het Mandatenbesluit 2012 conform
bijgevoegd wijzigingsbesluit.

3. T. van Vugt

Doorontwikkeling Chocoladefabriek
samenvatting
Op 8 november 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
waarin het college is opgedragen om huisvesting van het
Verzetsmuseum in combinatie met de Bibliotheek en andere partijen in
de Chocoladefabriek te onderzoeken.
De Bibliotheek en het Verzetsmuseum zijn naar aanleiding van deze
motie met elkaar en andere partijen in gesprek gegaan om te verkennen
hoe het concept van de Chocoladefabriek uitgebreid en versterkt kan
worden. Daarbij zijn ook de consequenties voor de huisvesting en
exploitatie onderzocht. In de afgelopen periode hebben zij diverse
(maatschappelijke) partijen betrokken om een breed gedragen concept
neer te zetten. Een concept dat aansluit bij het huidige concept
Chocoladefabriek en ingaat op de vraag van de gemeenteraad in de
motie.
De partners hebben hun plannen verder doorontwikkeld en hebben
onderzocht hoe zij programmatisch een sterk, toekomstbestendig
concept kunnen realiseren op de 2de verdieping van de
Chocoladefabriek.
Dit heeft geresulteerd in de bijgevoegde “Businesscase; Leren en
Creëren, doorontwikkeling Chocoladefabriek Gouda”.
De raad wordt gevraagd of deze businesscase een passend antwoord is
op de ingediende motie en, indien het antwoord ja is, of zij de financiële
voorstellen in de financiële paragraaf willen behandelen en besluiten.
besluit
Voorgesteld besluit B&W
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. bijgevoegde businesscase; “Leren en Creëren, doorontwikkeling
Chocoladefabriek Gouda” beschikbaar te stellen aan de gemeenteraad
als antwoord op de motie van 8 november 201, met een tekstuele
aanpassing.
2.de Raad voor te leggen of zij, indien de raad deze business case ziet
als een passend antwoord op de motie, de businesscase ondersteunen
door de financiële voorstellen uit de financiële paragraaf te behandelen
en besluiten.
Het college streeft naar een breed gedragen raadsbesluit over de
businesscase, waarbij de raad een opinie moet vormen over het
ondersteunen van de businesscase en de bijhorende financiële
voorwaarden.

4. C. Dijkstra

Stand van zaken zorgaanbieder
samenvatting
Onlangs heeft u de gemeenteraad geïnformeerd over de partiële
ontbinding van de overeenkomsten Jeugd en Wmo per 1 mei 2019 en
de opzegging van deze overeenkomsten per 1 augustus 2019 met Both
BoerenZorg.
Voorgesteld wordt de raad nu te informeren over het plaatsen van
cliënten bij andere aanbieders; de werkwijze van plaatsing van cliënten;
de gesprekken met ouders en de uitkomst van het onderzoek van
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het informeren van de gemeenteraad over de stand van zaken
rondom zorgaanbieder Both BoerenZorg;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en in het
raadsmemo.
5. R. Tetteroo

Bestemmingsplan Boerhaavekwartier
samenvatting
Het huidige bestemmingsplan 'Boerhaavekwartier' is bijna 10 jaar oud,
en daarmee bijna verouderd volgens de wet (vastgesteld 11 juli 2007).
In de periode sinds de vaststelling hebben zich planologische
wijzigingen voorgedaan die in het nieuwe bestemmingsplan een plek
dienen te krijgen. Het onderhavige bestemmingsplan dient de volgende
doelen:
•
Het plan in overeenstemming brengen met de actuele situatie,
door ontwikkelingen uit de periode sinds 2007 op te nemen;
•
Het vertalen van nieuw gemeentelijk beleid;
•
Het bestemmingsplan is online en interactief raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl en voldoet aan de nieuwste standaarden.
Voor de kantoorpanden aan de Bleulandweg en Ronsseweg is een
functieverbreding opgenomen in het bestemmingsplan. De voorheen
geldende kantoorbestemming is gewijzigd in een gemengde
bestemming waarin ook maatschappelijke functies zijn toegestaan. Ook
is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij onder voorwaarden
tevens de functie wonen is toe te voegen. Hiermee ontstaan op termijn
mogelijkheden om een transformatie op gang te brengen. Voorwaarde
die in de regel is opgenomen is dat minimaal 15% van de gronden van
het te ontwikkelen perceel wordt ingericht als groenvoorziening conform
de voorwaarden van de Notitie 'Groen, groener, Gouda' (2017).

Het grootste deel van het plangebied heeft akoestisch een redelijke tot
matig slechte milieukwaliteit. Dit
is aanvaardbaar in een verstedelijkt gebied nabij het station. Alleen voor
eventuele ontwikkelingen van
geluidsgevoelige objecten in de onmiddellijke nabijheid van doorgaande
wegen en nabij de spoorweg is
de geluidsbelasting een aandachtspunt. Voor de uitbreiding van Driestar
en de bestemmingsverbreding
van de kantoorpanden aan de Bleulandweg en Ronsseweg is sprake
van overschrijding van de
voorkeursgrenswaarde. Uit onderzoek blijkt dat maatregelen om de
geluidsbelasting te reduceren niet
mogelijk, gewenst en/of doelmatig zijn. Hiervoor worden hogere
waarden verleend. De bevoegdheid inzake deze procedure ligt bij de
Omgevingsdienst Midden Holland.
Er wordt geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro mogelijk
gemaakt. Een exploitatieplan (of verhaal van kosten op andere wijze) is
dan ook niet vereist.

Uitvoering van het plan is echter niet mogelijk op basis van het vigerend
planologisch kader. Om het bestemmingsplan juridisch-planologisch
mogelijk te maken is bijgaand bestemmingsplan opgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingplan
Boerhaavekwartier vast te laten stellen;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.
6. R. Tetteroo

Brief VNG en Divosa over beleidsvoorstellen Bbz
samenvatting
De conclusies van het onderzoek SEO hebben gevolgen voor de
invulling van de Bbz-voorziening. De VNG en Divosa hebben kritiek op
de totstandkoming van de conclusies van dit onderzoek, en daarmee de
ingediende beleidsvoorstellen van de Bbz. Met dit voorstel steunt de
gemeente de kritiek van Divosa en de VNG en maken dit kenbaar door
bijgevoegde brief te verzenden naar de themagroep G40.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het onderschrijven van de kritiekpunten van Divosa en VNG dat de
conclusies van het SEO onderzoek “ Zelfstandig in en uit de bijstand”
onvoldoende zijn onderbouwd;
2. te verzoeken om over het vervolg en verdere ontwikkelingen op het
gebied van de Bbz op de hoogte gehouden te willen worden;
3. bijgevoegde brief te verzenden aan de G40-themagroep Sterke
Keten, en;
4. wethouder Tetteroo te machtigen de brief te ondertekenen.

7. H. Niezen

Cofinanciering kenniscentrum bodemdaling
samenvatting
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden hebben samen
met de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de waterschappen van
Rijnland en Stichtse Rijnlanden een regiodeal toegekend gekregen voor
de aanpak van bodemdaling.
In dit voorstel wordt de genoemde cofinanciering van € 250.000 in het
projectvoorstel Kennis- en belevingscentrum Bodemdaling ten behoeve
van deze regiodeal geformaliseerd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de raad voor te stellen in te stemmen met het financieren van de
cofinanciering voor het Kennis- en belevingscentrum Bodemdaling uit de
reserve cofinanciering regionale projecten en dit in twee fases te
verwerken in de begroting;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

