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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 17 januari 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 17 januari 2017.

2.

R.A. Tetteroo

Besluitvorming beleidskader armoede en schulden 2017-2020
"Samen Mee(r) Doen"
samenvatting
De nota Samen Mee(r) Doen omvat het Goudse beleid voor 2017 tot
2020 tot het bestrijden van (de gevolgen van) armoede en schulden. Het
betreft een herijking van het armoedebeleid 2009. De schuldenaanpak
liep via het beleidskader schuldhulpverlening tot 2016. Met dit beleid is
veel bereikt, maar door de economische crisis is de armoede de
afgelopen jaren toegenomen en is het aantal mensen met
problematische schulden gestegen. Bovendien zijn met de
decentralisaties ingrijpende wijzigingen in wet- en regelgeving
doorgevoerd, die aan de basis staan van de transformatie in het sociaal
domein.
In de nota staan voorstellen om te komen tot een nieuwe aanpak voor het

voorkomen en bestrijden van armoede en schulden.
Het nieuwe beleidskader is ontwikkeld in samenspraak met een brede
vertegenwoordiging van professionals, vrijwilligers en deskundigen die
zich bezig houden met het thema armoede en schulden. In november
2015 is op de stadsconferentie armoede hiermee een begin gemaakt,
waarna twee multidisciplinair samengestelde werkgroepen hebben
geadviseerd over de thema’s regelingen gericht op meedoen en de
aanpak van schulden. Parallel daaraan heeft het Nibud onderzoek
gedaan naar de koopkracht van genormeerde huishoudens in Gouda.
Deze bevindingen zijn gerapporteerd in de minima effectrapportage die
eind december 2015 is opgeleverd. Tevens heeft een werkgroep van de
gemeenteraad zich in meerdere sessies laten informeren en
gediscussieerd over de aanpak van armoede en schulden. Ook de
Goudse adviesraad Sociaal domein heeft op 22 december 2016 advies
uitgebracht op het voorgenomen beleidskader. Al deze adviezen en de
analyse van de minima effectrapportage zijn verwerkt in het beleidskader
zoals nu voorligt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.vaststelling van het beleidskader Armoede en Schulden Gouda 2017 –
2020, zoals opgenomen in de nota “Samen mee(r)doen” en dit
beleidskader te verzenden naar de raad van de gemeente Gouda met het
verzoek te besluiten om:
a. het beleidskader armoede en schulden vast te stellen als kader
bedoeld in artikel 2 van de wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening.
b. de Rijksmiddelen die vanaf 2015 en 2017 (resp € 366.000 en
€ 385.000) structureel beschikbaar zijn gesteld voor armoedebestrijding
toe te voegen aan het programma Werk en Inkomen. De incidentele
middelen die het Rijk heeft toegekend voor ouderen in de bijstand in
2017 respectievelijk 2018 (ad € 16.000 resp € 17.000) toe te voegen aan
e
hetzelfde programma. De financiële gevolgen te verwerken in de 1e of 2
begrotingswijziging 2017.
c. het college op te dragen uitvoering te geven aan het in deze nota
opgenomen beleidskader en daarbij in te zetten op behalen van de
volgende doelstellingen:
- iedereen kan meedoen: we zetten in op het vergroten van sociale
participatie.
- kinderen hebben recht op een toereikende levensstandaard: we geven
prioriteit aan het bestrijden van armoede onder kinderen.
- bij schuldenproblematiek bieden we inclusieve dienstverlening: we
sluiten mensen niet uit en bieden een passend aanbod voor
ondersteuning bij schulden.
d. het college op te dragen om een stadspas in Gouda in te voeren en
wijzigingen en vernieuwingen in de minimaregelingen door te voeren. De
daarvoor noodzakelijke verordeningen worden door het college aan de
Raad aangeboden ter besluitvorming.
e. het college op te dragen een flexibel inzetbaar noodfonds in te richten,
waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat een bijdrage uit dit budget
alleen door een hulpverlener aangevraagd kan worden.
f. het college op te dragen van de toegevoegde middelen tenminste
€ 385.000 aan te wenden voor het bestrijden van armoede onder
kinderen door het instellen van een kindpakket, met onder meer een
jeugdtegoed, tegemoetkomingen voor schoolkosten, tegemoetkomingen

voor participatie in sport of cultuur en het beschikbaar stellen van een
stadspas.
g. het college op te dragen om de mate waarin het beleidskader bijdraagt
aan het behalen van de doelstellingen over twee jaar te evalueren en
door middel van een minima effectrapportage opnieuw te onderzoeken
of rondkomen haalbaar is en meedoen mogelijk is voor huishoudens met
een laag inkomen.
2. mandaat wethouder Tetteroo voor een tekstuele aanpassing in het
raadsvoorstel.
e
e
3.het meenemen van de financiële gevolgen in de 1 of 2
begrotingswijziging 2017.
3.het kennis nemen het advies van de Goudse adviesraad Sociaal
domein en verzending van bijgevoegde reactie op het advies aan de
adviesraad.

3.

R.A. Tetteroo

Vaststelling bestemmingsplan Bunderhof 2
samenvatting
Bestemmingsplan Bunderhof 2 is opgesteld met het oog op het realiseren
van 14 vrijstaande en tweeonder- een-kapwoningen. De locatie is
gelegen in het verlengde van Bunderhof 1, ten zuiden van de
Doggersbanklaan, tussen de Omloopkade en de Bodegraafsestraatweg.
Het bestemmingsplan Bunderhof 2 biedt het juridisch kader waarmee de
gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.
Op 21 april 2016 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in Het
Ankerlicht te Gouda. Op deze informatieavond zijn enkele (veelal direct)
omwonenden gekomen. Tijdens deze avond is inhoudelijke informatie
gegeven over het bestemmingsplan, over de te volgen procedure en over
de mogelijkheden om tegen dit plan op te komen.
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning
hebben met ingang van 14 april 2016 gedurende 6 weken ter gelegen.
De procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning
wordt gecoördineerd. Het bestemmingsplan is gereed voor de
vaststelling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijzen en ambtelijke
wijzigingen in behandeling te nemen en hierop te besluiten
overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan Bunderhof
2 met idn NL.IMRO.0513.0102BPBunderhof2-DF01 vast te stellen, een
en ander overeenkomstig bijgevoegde stukken;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad het aanpassen van de plangrens
in noordelijke richting alsmede de bestemmingen dientengevolge op
elkaar aan te laten sluiten, indien op basis van een grensreconstructie
door het Kadaster daartoe concreet aanleiding bestaat;
4. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

4.

R.A. Tetteroo

Voorbereidingsbesluit Riethoek, Ridder van Catsweg 258
samenvatting
Hierbij wordt u geadviseerd over een raadsvoorstel tot het vaststellen van

een voorbereidingsbesluit voor een deel van de voormalige
Riethoeklocatie, Ridder van Catsweg 258. De locatie Riethoek is in het
geldende bestemmingsplan Plaswijck bestemd tot Maatschappelijk en
zorggerelateerd Wonen, Wonen en Water. Het plangebied bevat een
drietal gebouwen. In fase 1 is gebouw Prinsenhof gerealiseerd met 130
verpleegplaatsen.
Zorgpartners Midden-Holland heeft vanwege marktontwikkelingen te
kennen gegeven af te zien van realisering van fase 2 bestaande uit 2
gebouwen met 128 zorggerelateerde woningen. Na een globale
verkenning en overleg met de gemeente is besloten een kleinschaliger
ontwikkeling op het terrein te realiseren, waarbij het aantal te realiseren
woningen wordt teruggebracht van 128 naar circa 60 woningen en niet
meer kan worden gebouwd binnen de bouwvlakken van het
geldende bestemmingsplan. De nieuwe stedenbouwkundige opzet is in
strijd met het
bestemmingsplan Plaswijck.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad tot het vaststellen van een
voorbereidingsbesluit voor een deel van de voormalige Riethoeklocatie,
Ridder van Catsweg 258 met planidentificatienummer
NL.IMRO.0513.0103VBRiethoek-VA01, een en ander overeenkomstig
bijgevoegde stukken met mandaat wethouder Tetteroo voor tekstuele
aanpassing.

5.

H. Niezen

Avontuurlijke natuurspeeltuin Gouda Oost
samenvatting
De werkgroep Spelen in Gouda Oost van het wijkteam Gouda Oost heeft
een brief gestuurd met het verzoek om toestemming voor de aanleg van
een avontuurlijke natuurspeeltuin voor de leeftijdsgroep van ongeveer 8
t/m 12 jaar. Er is inmiddels overleg geweest met medewerkers van
gemeente Gouda. De werkgroep wil graag toestemming voor dit initiatief
zodat zij financiering kan gaan zoeken voor het maken van een ontwerp
en de aanleg van de speelplek.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het verlenen van toestemming voor de ontwikkeling en aanleg van een
avontuurlijke natuurspeelplek op verzoek van de werkgroep Spelen in
Gouda Oost;
2. het versturen van de brief (zie bijlage) in antwoord op het verzoek van
de werkgroep Spelen in Gouda Oost met tekstuele aanpassing.

6.

H. Niezen

Vaststellen beleidsregels e-laadpalen
samenvatting
Verduurzamen is een speerpunt van de gemeente Gouda. Daar hoort
ook duurzame mobiliteit bij. Duurzame mobiliteit heeft bijvoorbeeld
betrekking op het stimuleren van fietsgebruik en het verduurzamen van
het transport van en naar de stad. Eind 2015 heeft de gemeenteraad de
vergroeningsagenda vastgesteld en daarin krijgt die laatste ambitie vorm
door het stimuleren van de stadslogistiek. Een ander belangrijk aspect

van duurzaam vervoer is het verder uitrollen van elektrisch rijden. In het
nog op te stellen mobiliteitsplan krijgt dit een belangrijke plek. Bij het
stimuleren van elektrisch vervoer hoort uiteraard de mogelijkheid van het
opladen van het voertuig.
De auto-industrie springt in op het stimuleren van elektrisch rijden in
Nederland, door steeds meer typen “elektrische” auto’s te maken en
deze soms af te leveren met twee laadpalen, één voor thuis en één voor
op het werk.
Een netwerk van publiek toegankelijke oplaadplekken in de openbare
ruimte is noodzakelijk om elektrisch vervoer te faciliteren, mede omdat
ruim 60% van de Nederlandse bevolking geen eigen terrein heeft om te
kunnen laden. Snelladers zijn weliswaar in opkomst, maar niet alle van
de bijna 70.000 elektrische auto’s die op dit moment rondrijden zijn
geschikt voor snelladen. Ook veel modellen auto’s die op dit moment
worden geproduceerd zijn niet geschikt voor zo’n snellader. Laadplekken
in de openbare ruimte zullen dus de komende jaren nodig blijven. De
verwachting is dat er in de nabije toekomst een toenemende vraag naar
oplaadpunten in de openbare ruimte zal ontstaan. Uit onderzoek is
gebleken dat het aantal elektrische auto’s toeneemt, als er meer
laadpunten zijn. Bij de realisatie van een openbare laadstructuur speelt
de gemeente een centrale rol. Wij moeten toestemming geven voor het
plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de beleidsregels voor het plaatsen van
oplaadobjecten elektrische voertuigen.

