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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 23 mei 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 23 mei 2017 met tekstuele
aanpassing.

2.

M. Schoenmaker
J.M. de Laat

Wijziging Contourennota en Mandatenbesluit
samenvatting
Medio 2015 is een visie voor een toekomstbestendige gemeentelijke
organisatie opgesteld: Gouda 2020. In
deze visie worden drie kernwaarden benoemd: ‘voor en met de stad’,
‘wendbaar’ en ‘de goede dingen doen’.
Bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken staat de gemeente
volgens Gouda 2020 een werkwijze
voor ogen, waarbij we meer van buiten naar binnen en integraal werken.
Het is belangrijk dat ook de directie vanuit deze visie opereert. Het helpt
daarbij om te ‘ontschotten’ en de
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ambtelijke topstructuur van de gemeente Gouda aan te passen, door de
bestaande directie-eenheden
Maatschappelijke Ontwikkeling, Ruimtelijke Ontwikkeling en Dienstverlening
op te heffen. Deze gedachte is
eerder ontwikkeld en besproken in een werkgroep van ambtenaren en een
delegatie van het college,
vervolgens nader uitgewerkt en wordt nu ter besluitvorming voorgelegd.
Voortaan zijn de drie directeuren elk verantwoordelijk voor de aansturing
van een cluster van afdelingen. Die
clusters kunnen en zullen van tijd tot tijd wijzigen. Hiermee wordt benadrukt
dat de directeuren gezamenlijk
verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de ambtelijke organisatie. Wel
blijft de gemeentesecretaris/
algemeen directeur eindverantwoordelijke voor de ambtelijke organisatie en
de ordening daarvan, zoals ook
bepaald in het door het college vastgestelde Functieboek gemeente Gouda.
Gevolg hiervan is dat de Goudse organisatie-uitgangspunten (nieuwe naam
voor Contourennota) en de
mandaten hierop zijn afgestemd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voor advies toezenden aan de ondernemingsraad van de Goudse
organisatie-uitgangspunten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel;
2. het voor advies toezenden aan de ondernemingsraad van deel C van het
Mandatenbesluit 2012, zoals opgenomen in bijlage 4 bij dit voorstel;
3. het ter informatie toezenden aan de ondernemingsraad van de delen A
en B van het Mandatenbesluit 2012, zoals opgenomen in de bijlagen 2 en 3;
4. vaststelling van de Goudse organisatie-uitgangspunten en de wijziging
van de delen A, B en C van het Mandatenbesluit 2012, conform bijgevoegd
wijzigingsbesluit en onder voorbehoud van een positief advies
van de ondernemingsraad.

3.

D.A. Bergman

Benoemingen RvT schouwburg
samenvatting
De Stichting Schouwburgcomplex Gouda heeft een verzoek ingediend tot
benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT). Artikel
9, lid 2 van de statuten van de stichting schrijft voor dat leden van de RvT,
op voordracht van de RvT, benoemd worden door het college van BenW.
Voorstel is de benoeming van de twee nieuwe leden goed te keuren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het benoemen van de heer Henk Burks en mevrouw Marja van StrienSloof als leden van de Raad van Toezicht van de Stichting
Schouwburgcomplex Gouda, met terugwerkende kracht per 1 december
2016.
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4.

R.A. Tetteroo

Vaststellen bestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42s
samenvatting
In de vergadering van 15 november 2016 besloot het college van
burgemeester en wethouders in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Goejanverwelledijk 40-42 en het ontwerp ter
inzage te leggen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 15 december tot en met
25 januari 2017 ter inzage gelegen. Er zijn twaalf zienswijzen ingediend. De
zienswijzen zijn in bijgaande “Nota van beantwoording zienswijzen”
samengevat en van antwoord voorzien. In de nota is aangegeven in
hoeverre de reacties hebben geleid tot aanpassing van het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nu gereed voor vaststelling door
de gemeenteraad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het tekstueel aanvullen van het collegevoorstel;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad de ingediende zienswijzen in
behandeling te nemen en hierop te besluiten overeenkomstig bijgevoegde
Nota van Beantwoording, met tekstuele aanpassing;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan
Goejanverwelledijk 40-42 vast te stellen, een en ander overeenkomstig
bijgevoegde stukken (raadsvoorstel en raadsbesluit);
4. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te stellen.

5.

C.P. Dijkstra

Inkoopkader 2018 Jeugdhulp & Wmo (incl. Beschermd wonen) MiddenHolland 'Overeenkomsten met zorg geregeld')
samenvatting
De inkoop van Jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen voor 2018
e.v. wordt gebundeld georganiseerd door de vijf samenwerkende
gemeenten in de regio Midden-Holland. Zij worden hierbij intensief
ondersteund door het NSDMH. Gezamenlijke inkoop regelt alleen de
beschikbaarheid van het aanbod. Gemeenten blijven zelf verantwoordelijk
voor de toegang. Met voorliggend inkoopkader geven we invulling aan de
ambitie van de inkoop zoals die op 17 november 2016 door het Bestuurlijk
Overleg Sociaal Domein (BOSD) is opgesteld en vastgesteld in de lokale
colleges op 30 januari 2017.
Na besluitvorming wordt op 30 mei het inkoopkader op de website van het
NSDMH gepubliceerd. In juni volgt een aantal Fysieke Overlegtafels om het
inkoopkader en de voorgenomen tarieven nader toe te lichten. De complete
set aan productcodes, beschrijvingen van diensten en bijbehorende
tarieven, wordt uiterlijk in de eerste helft van september ter besluitvorming
voorgelegd aan alle colleges in Midden-Holland. Bij de gecontracteerde
aanbieders zal vervolgens uitgevraagd worden voor welke diensten zij
kunnen en willen leveren. Ook worden de voorgenomen wijzigingen in de
overeenkomsten besproken aan de Fysieke Overlegtafels. Tot slot, zullen in
het najaar de overeenkomsten worden aangepast en opnieuw ondertekend.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
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1. het zodanig verlengen van de deelovereenkomsten Jeugdhulp, Hulp bij
het huishouden, Begeleiding, Beschermd wonen en Jeugdbescherming en
jeugdreclassering alsmede de bijbehorende basisovereenkomsten dat deze
in ieder geval drie jaar voortduren (tot en met 2020) met de mogelijkheid tot
verdere verlenging en het verlengen van de overeenkomsten Gesloten
Jeugdhulp voor een periode van 1 jaar;
2. het beëindigen van de Deelovereenkomst voor het leveren van
Jeugdhulp en de Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp met die
dienstverleners, die uitsluitend diensten verlenen in de categorie
‘Buitenmaatwerk’. Het berichten van contractspartijen die, naast een of
meer andere vormen van jeugdhulp, diensten verlenen in de categorie
‘Buitenmaatwerk’ dat in het kader van de Deelovereenkomst voor het
leveren van Jeugdhulp in 2018 geen opdrachten voor diensten in de
categorie ‘Buitenmaatwerk’ meer worden verleend;
3. het vaststellen van het inkoopkader 2018 - 2020 ‘Overeenkomsten met
zorg geregeld’ ten behoeve van de uitvoering van maatwerkvoorzieningen
Jeugdhulp, Wmo en beschermd wonen;
4. het opzeggen van de overeenkomst met Stipter B.V. ten behoeve van de
uitvoering van het dynamisch selectiemodel (DSM) per 1 januari 2018;
5. het vaststellen en het toezenden van bijgevoegde memo aan de
Gemeenteraad en aan de gemeentelijke advies- en cliëntenraden nadat het
inkoopkader is vastgesteld door alle colleges in de regio Midden-Holland en
is gepubliceerd op de website van het NSDMH.

6.

J.W. van Gelder

Uitkomst evaluatie GoudApot en besluit beschikking 2e deel subsidie
2017
samenvatting
In maart 2017 heeft de gemeente het instrument GoudApot geëvalueerd:
hoe kijkt de stad na 1 jaar GoudApot aan tegen deze nieuwe manier van
werken? Dit is gedaan door het uitzetten van een enquête en het voeren
van gesprekken met het bestuur en de raad van toezicht over de uitkomst
daarvan. Met een gemiddelde van een 7 krijgt GoudApot van de
Gouwenaren een ruime voldoende voor haar inspanningen om Goudse
initiatieven verder te helpen. Gezien deze uitkomst, het voorstel met
beleidsvoornemens 2017 van het bestuur van GoudApot om een aantal
onderdelen verder te versterken én het brede bereik van GoudApot in het
eerste jaar, is het voorstel aan het college om de tweede tranche
(€120.000) van de subsidie nu toe te kennen aan de stichting GoudApot. In
de subsidiebeschikking wordt verwezen naar de afspraken uit het
genoemde verbetervoorstel.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisname van de resultaten van de evaluatie van 1 jaar GoudApot;
2. beschikbaar stellen van tweede tranche (€ 120.000) van subsidie van
€ 240.000 aan de stichting GoudApot voor 2017;
3. toezending van het raadsmemo met tekstuele aanpassing, inclusief de
uitkomst van de evaluatie aan de gemeenteraad.

