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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 19 mei 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 19 mei 2020.

2.2 P. Verhoeve

Raadsmemo cameratoezicht
samenvatting:
Een recent incident op de Kleiweg, waarbij de inzet van cameratoezicht niet
tot de aanhouding van vandalen heeft geleid en de daarop volgende reacties
en vragen vanuit de gemeenteraad, zijn aanleiding om met dit memo de
raad te informeren over cameratoezicht. Het memo gaat in algemene zin in
op welke rollen en bevoegdheden de gemeente en haar partners hebben
voor wat betreft cameratoezicht in de openbare ruimte en het openbaar
maken van beelden. Daarnaast worden in het memo de afwegingen
genoemd om beelden wel of niet openbaar te maken, in situaties zoals de
vernielingen op de Kleiweg.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het versturen van bijgevoegd raadsmemo cameratoezicht naar de
gemeenteraad, met een tekstuele aanpassing.

2.3 P. Verhoeve
C.P. Dijkstra

Regenboogvlag
samenvatting:
Gouda is onderdeel van het netwerk Regenbooggemeenten (landelijk ruim
50 gemeenten) en ontvangt daarvoor tot en met 2022 € 20.000 per jaar van
het ministerie van OCW.
In het kader van het Roze Jaar is in 2018 begonnen met het dagelijks hijsen
van de regenboogvlag vóór het Huis van de Stad.
Begin 2020 werd de regenboogvlag vervangen door de EU-vlag, omdat er
geen afspraken waren over het dagelijks blijven hijsen van de
regenboogvlag. Het college heeft gevraagd te onderzoeken of er een vijfde
vlaggenmast geplaatst zou kunnen worden, zodat er zowel plek is voor de
regenboogvlag (in elk geval zolang het project Regenboogstad loopt) als
voor de EU-vlag.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het geven van de opdracht aan de afdeling Facilitaire Zaken tot het
plaatsen van een vijfde vlaggenmast vóór het Huis van de Stad.
2. Het opstellen van een Gouds vlagprotocol, waarbij aangesloten wordt op
het landelijk protocol, waarbij de vlaggen van Nederland, Zuid Holland,
Gouda en de EU in ieder geval gedurende het project Regenboogstad (t/m
2022) worden aangevuld met de regenboogvlag. De regenboogvlag kan
tijdens speciale gelegenheden, zoals Fair Trade week of Sinterklaas, tijdelijk
worden vervangen door vlaggen van die evenementen.
3. Het dagelijks hijsen van de regenboogvlag als vierde vlag (naast Gouda,
Zuid Holland en Nederland), zolang de vijfde vlaggenmast nog niet
gerealiseerd is. Dat betekent dat de EU-vlag in die tussentijd niet wordt
gehesen.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.4 T. van Vugt

Raadsmemo voortgang verduurzamingsprogramma van het
gemeentelijk Vastgoed
samenvatting:
Op 26 maart 2019 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de
voortgang van het verduurzamingsprogramma van het gemeentelijk
Vastgoed. Met deze memo volgt een nieuwe update.

besluit:
Het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de voorliggende memo aan de gemeenteraad, met
een tekstuele aanpassing.
2. Het verzenden van de memo aan de gemeenteraad.

2.5 R.A. Tetteroo

Vaststelling bestemmingsplan Noothoven van Goorstraat in Gouda
samenvatting:
Aangezien de huidige bebouwing op de percelen Noothoven van Goorstraat
2 en Spoorstraat 2A-4 niet meer in gebruik is en niet meer voldoet aan de
huidige eisen, heeft een ontwikkelende partij het plan gevat om de
leegstaande bedrijfsbebouwing en het pand aan de Spoorstraat te slopen en
hiervoor in de plaats appartementen te realiseren.
Het plan voorziet in nieuwbouw van 23 vrije sector huurwoningen aan de
Noothoven van Goorstraat en 11 sociale huurwoningen aan de Spoorstraat.
Parkeren vindt plaats binnen het plangebied.
Op 17 maart 2020 is besloten het ontwerpbestemmingsplan “Noothoven van
Goorstraat, Gouda” ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
van 26 maart tot en met 6 mei ter inzage gelegen. Gedurende die periode is
één zienswijze ingekomen. Deze zienswijze heeft tot een aanpassing van
het bestemmingsplan geleid. Hetzelfde geldt voor een verlate reactie die is
ontvangen in het kader van bestuurlijk overleg. Het bestemmingsplan wordt
verder aangepast door een ambtshalve wijziging op de verbeelding en is nu
gereed voor vaststelling door de gemeenteraad.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijze alsmede de
ambtshalve wijziging in behandeling te nemen en hierop te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijze en
ambtshalve wijziging.
2. Het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan “Noothoven
van Goorstraat, Gouda”
met idn. NL.IMRO.0513.1020BPNootvnGoor-DF01 gewijzigd vast te stellen,
een en ander overeenkomstig de bijgevoegde stukken.
3. Het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te stellen.

2.6 M. Bunnik

Jaarverslag 2019 Functionaris Gegevensbescherming
samenvatting:
De Functionaris Gegevensbescherming dient als wettelijk toezichthouder
erop toe te zien dat de gemeente de regels van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en andere wettelijke voorschriften en beleid op het
gebied van privacy naleeft. In dat kader heeft hij zijn tweede jaarverslag

opgesteld. Dit verslag is als bijlage bij dit voorstel gevoegd en het college
wordt gevraagd het verslag voor kennisgeving aan te nemen. Daarnaast
wordt het college gevraagd het jaarverslag via bijgevoegd raadsmemo ter
kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennisnemen van het jaarverslag 2019 van de Functionaris
Gegevensbescherming.
2. Het jaarverslag 2019 van de Functionaris Gegevensbescherming ter
kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via bijgevoegd memo, met
een tekstuele aanpassing.

2.7 M. Bunnik

KPI-Rapportage informatiebeheer (interbestuurlijk toezicht)
samenvatting:
Het college van Burgemeester en Wethouders is ingevolge artikel 30
Archiefwet zorgdrager voor de gemeentelijke archiefbescheiden en dient
daar in eerste instantie verantwoording over af te leggen aan de
gemeenteraad. Dit gebeurt door middel van een jaarlijkse rapportage als
onderdeel van het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’.
In deze rapportage schetst gemeente Gouda een beeld van het archief- en
informatiebeheer binnen de gemeente en de mate waarin dit voldoet aan de
vereisten van de Archiefwet 1995. Met deze rapportage geeft het college
invulling aan een wettelijke verplichting.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2019.
2. Het vaststellen van de Raadsmemo waarin de gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2019.
3. Het toezenden van de brief aan de provincie Zuid-Holland met betrekking
tot de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2019 middels bijgaande
conceptbrief, met een tekstuele aanpassing.

2.8 H. Niezen

Eerste evaluatie structuurvisie Groen en subsidieverordening
Groenfonds
samenvatting:
De gemeenteraad van Gouda heeft op 6 maart 2019 de structuurvisie Groen
en de subsidieverordening Groenfonds vastgesteld. De raad heeft gevraagd
om na een jaar de toepassing van het beleid te evalueren en heeft hiervoor
kaders meegegeven. De raad is eind oktober 2019 geïnformeerd over de
aanpak van de evaluatie.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennisnemen van de eerste evaluatie van de Structuurvisie Groen en de

Subsidieverordening Groenfonds in bijgevoegd raadsmemo.
2. Het informeren van de raad over de eerste evaluatie van de Structuurvisie
Groen en de Subsidieverordening Groenfonds met bijgevoegd raadsmemo.

