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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 8 november 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 8 november 2016.

2.

D.A. Bergman

Zienswijze streekindeling lokale omroepen
samenvatting
De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) verzoekt
de gemeente Gouda om een zienswijze over een streekindeling van
lokale omroepen.
Samenwerking tussen lokale omroepen op streekniveau kan leiden tot
verhoging van de kwaliteit en de maatschappelijke waarde van het
media-aanbod en tot verlaging van de productiekosten. De NLPO doet in
zijn brief een voorstel voor een streekindeling, bestaande uit Gouda plus
de direct omliggende gemeenten. Ook RTV Gouwestad, de lokale

omroep van Gouda, is door de NLPO gevraagd om een zienswijze.
Voorstel is aan te sluiten bij de voorkeur van RTV Gouwestad, voor (in
eerste instantie) samenwerking met RTV Bodegraven en RPL Woerden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het beantwoorden van de brief over de vorming van streekomroepen
conform bijgevoegde conceptbrief.

3.

R.A. Tetteroo

Ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42
samenvatting
De heren Galama hebben in 2015 een bouwinitiatief ingediend voor de
bouw van vijf vrijstaande woningen Goejanverwelledijk 40-42. Het betreft
hier het bedrijfsterrein van de voormalige Bouwgroep Ouwe Gouwe.
De transformatie van de bedrijfsfunctie naar Wonen past uitstekend
binnen het gemeentelijke ruimtelijke beleid. Wij hebben vervolgens dan
ook onder voorwaarden ingestemd met deze transformatie naar Wonen.
Het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 is nu gereed
voor terinzagelegging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk
40-42;
2. toezending van het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad.

4.

R.A. Tetteroo

Zienswijze Ondernemingsplan Promen 2017
samenvatting
Aan de gemeenteraad wordt een zienswijze gevraagd op het
ondernemingsplan 2017 van Promen dat op 27 oktober 2016 ontvangen
is.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om de zienswijze op het
Ondernemingsplan Promen 2017 vast te stellen en deze te verzenden
aan het Algemeen Bestuur van Promen;
2. het vaststellen van de raadsmemo Besluitvorming toekomstbestendige
uitvoering WSW en Participatiewet.

5.

R.A. Tetteroo

Vaststelling GR Promen
samenvatting
Op 9 december 2015 heeft de gemeenteraad een wijzigingsregeling ten
behoeve van de GR Promen vastgesteld. Het nu voorliggende voorstel
vormt een verbeterslag op deze wijzigingsregeling, waarbij een aantal
juridische / technische verbeteringen zijn gemaakt. Op basis van deze
eensluidende versie ligt er een breed gedragen, juridisch volledig
uitgewerkte versie waarmee de komende jaren vooruit gegaan kan
worden.
besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de raad tot het vaststellen van de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling Promen 2015;
2. het voorstellen aan de raad tot het intrekken van het raadsbesluit van
9 december 2015 tot het vaststellen van de wijzigingsregeling van de
gemeenschappelijke regeling Promen 2015.

6.

R.A. Tetteroo

Ontwikkelingen BUIG-budget 2016 en maatregelen tekortreductie
samenvatting
Vanwege de verwachte omvang van het tekort op het BUIG-budget in
2016 wordt het college geadviseerd om financiële compensatie te gaan
aanvragen via de vangnetregeling. Dit is een financiële
compensatieregeling voor grote tekorten op het BUIG. Een verzoek om
een vangnetuitkering moet onder andere omvatten:
- een brief, of vergelijkbaar document, waarmee het college de
gemeenteraad heeft geïnformeerd over zijn analyse en de maatregelen
die worden genomen dan wel worden overwogen om het tekort zoveel
mogelijk te beperken;
- en een document waaruit de opvattingen van de gemeenteraad
hieromtrent blijken.
In dit kader informeren wij u en vragen wij de gemeenteraad om zijn
opvattingen hierover.
besluit
Het college van Burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad.

7.

J.M. de Laat

Vaststelling belastingverordeningen 2017
samenvatting
Op 9 november 2016 heeft de raad de Programmabegroting 2017-2020
vastgesteld. Om de in de begroting geraamde inkomsten te kunnen
verwerven dienen door de raad nog de betreffende
belastingverordeningen 2017 inclusief tarieven te worden vastgesteld.
Raadsvoorstel en belastingverordeningen 2017 zijn bijgevoegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de raad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel
en conceptbesluiten de belastingverordeningen 2017 vast te stellen.

8.

C.P. Dijkstra

Besluitvorming GGD 2020 'Gezond Geregeld'
samenvatting
De beslispunten zijn gebaseerd op het strategisch rapport 'Gezond
GeregelD'. Dit is het eindresultaat van het project Agenda 2020 RDOG
HM. Met het akkoord gaan met de regionaal overeengekomen
beslispunten komt er meer sturing en grip op de taken en prestaties van
de GGD HM.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om de volgende beslispunten

vast te stellen:
- de beoogde maatschappelijke effecten, deeleffecten en bijbehorende
indicatoren bij het bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling
vaststellen;
- de beoogde maatschappelijke effecten, deeleffecten en bijbehorende
indicatoren bij de jeugdgezondheidszorg vaststellen;
2. het behouden van de uitvoering van de twee opgaven, te weten
bestrijden huiselijk geweld en kindermishandeling en
jeugdgezondheidszorg bij de RDOG HM;
3. het verlenen van medewerking aan de inrichting van een
Portefeuillehoudersoverleg Publieke Gezondheid Hollands Midden;
4. het akkoord gaan met de voorgestelde agenda van het
portefeuillehoudersoverleg Publiek Gezondheid Hollands Midden,
waarbij:
A. in 2017 de huidige aanpak CJG dienstverlening geëvalueerd wordt,
maatschappelijke effecten en indicatoren uitgewerkt worden en de
monitoring start;
B. in 2017 de huidige aanpak Maatschappelijke zorg geëvalueerd wordt,
(zo nodig) maatschappelijke effecten en indicatoren uitgewerkt worden,
bepaald wordt waar de taak meerjarig belegd wordt -bij de RDOG HM of
elders- en de monitoring start;
C. de monitoring start van de inzet van het regionale expertiseteam
psychosociale zorg bij maatschappelijke onrust en zedenzaken en in het
voorjaar 2018 geëvalueerd wordt;
D. de opdracht en het werkproces van de beleidsadviseringstaak van de
GGD vastgelegd wordt en
E. in 2017 de huidige aanpak van de lijkschouw geëvalueerd wordt, de
opdracht en het werkproces vastgelegd wordt dan wel maatschappelijke
effecten en indicatoren uitgewerkt worden en de monitoring start;
5. het akkoord gaan met het voorstel om de taken die alle 19 gemeenten
gezamenlijk bij de RDOG HM beleggen (schil 1 wettelijk verplicht GGD
en 2a wettelijk, niet verplicht GGD, alle gemeenten) te financieren via een
bedrag per inwoner (BPI) of een bedrag per kind (BPK) en indien
varianten gewenst zijn dit mogelijk te maken door het ontwikkelen van
een basispakket en één of meer pluspakketten;
6. het verzoeken van de RDOG HM in samenspraak met de gemeenten
een voorstel te ontwikkelen voor een eenvoudiger financieringsstructuur
conform ‘Gezond GeregelD’ voor de overige taken die gemeenten bij de
RDOG HM beleggen (schil 2b, wettelijk niet verplicht GGD, enkele
gemeenten en schil 3, niet wettelijk verplicht, enkele gemeenten);
7. vaststelling van ‘Gezond GeregelD’, het eindrapport Agenda2020
RDOG HM en het ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad en aan
de Goudse Adviesraad Sociaal Domein.

9.

C.P. Dijkstra

Landelijk controleprotocol Jeugd en Wmo
samenvatting
Er is een landelijk accountantsprotocol 2016 voor de Wmo en de
Jeugdwet goedgekeurd door de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants (NBA) met als doelstelling de administratieve lasten voor de
gemeenten en zorgaanbieders te verminderen. Daarmee wordt een
uniforme handelswijze nagestreefd waar het gaat over het afleggen van
de financiële verantwoording door de zorgaanbieders over 2016. Het
accountantsprotocol is ontwikkeld in samenwerking met het programma

Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD), deskundigen uit diverse
brancheorganisaties en zorgaanbieders. De gemeenten dienen aan te
geven of ze het landelijk controleprotocol gaan volgen. In tegenstelling tot
vorig jaar is het landelijk protocol tijdig beschikbaar zodat we ook snel
duidelijkheid kunnen geven aan de zorgaanbieders. In 2015 waren er
voor Wmo als Jeugd aparte regionale- en landelijke protocollen. Voor
2016 is er één landelijk protocol voor zowel de Wmo als de Jeugd met 2
aparte financiële productieverantwoordingen en accountantsverklaringen.
De gemeente heeft met de controllers van de participerende gemeenten
en de accountants overleg gevoerd over de wenselijkheid om het
landelijk protocol te gaan volgen. Afgesproken is de colleges voor te
stellen het landelijk protocol te volgen waarbij voor de kleine aanbieders
tot een omzet van €50.000 kan worden volstaan met een
bestuursverklaring.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het landelijk accountantsprotocol 2016 verantwoording
Wmo en Jeugd en – bij ongewijzigd beleid- voor onbepaalde tijd;
2. het werken met een bestuursverklaring voor de kleine aanbieders
Wmo en jeugd met een omzet tot maximaal €50.000;
3. vaststelling van de gedeeltelijke uitbetaling van de DBC’s voor 2016 op
basis van algemene productcodes.

10.

C.P. Dijkstra

Contractmutaties Jeugd 2017
samenvatting
De gemeente Gouda fungeert als gastheer gemeente voor de NSDMH
(Netwerk Sociaal Domein Midden-Holland). Via de
samenwerkingsovereenkomst die gesloten is met de NSDMH en de vijf
samenwerkende gemeenten in Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas en Waddinxveen) is het college van
de gemeente Gouda gemandateerd voor besluitvorming tot
aanpassingen in de overeenkomsten met zorgaanbieders
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de voorgestelde contractmutaties van
deelovereenkomsten jeugd.

11.

H. Niezen

Aanvraag voorbereidingskrediet Afval Scheiden Loont
samenvatting
De raad heeft op 22 juni jl. bij de behandeling van “Afval Scheiden Loont”
het besluit genomen tot invoering van Afval Scheiden Loont (ASL). Voor
de invoering van ASL is krediet benodigd van maximaal € 1,2 mln. Nu
wordt voorgesteld om in 2016 een voorbereidingskrediet op te nemen op
het CIP en te openen. Bij de behandeling van het raadsvoorstel Afval
Scheiden Loont (voorzien in het eerste kwartaal 2017) worden
voorstellen gedaan voor de aanvraag van een hoofdkrediet van maximaal
€ 950.000.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. het voorleggen van het voorstel “Voorbereidingskrediet Afval Scheiden
Loont” aan de raad.

