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1.

BenW besluitenlijst 20 september 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 20 september 2016.

2.

Vaststelling veegplan 2015
samenvatting
In de praktijk blijkt dat voor een aantal bestemmingsplannen op
enkele ondergeschikte punten technische aanpassing wenselijk is.
Het gaat dan bijvoorbeeld om feitelijke situaties die niet stroken met
de planologische situatie, snippergroen waarvoor een andere
bestemming gewenst is of kleine gewenste aanpassingen of
correcties die als gevolg van gerechtelijke uitspraken moeten worden
doorgevoerd.
Om voor deze zaken een betere planologische regeling te treffen, is in
2013 voor het eerst een bestemmingsplan Veegplan opgesteld. In dit
Veegplan zijn de voorgestelde wijzigingen van een aantal
bestemmingsplannen gebundeld voorgelegd aan de gemeenteraad.
Het bestemmingsplan Veegplan is in januari 2014 vastgesteld door de
gemeenteraad.
Ook nadien zijn in bestaande bestemmingsplannen een aantal kleine
omissies ontdekt. Met de opgedane ervaringen uit het eerste
Veegplan wordt daarom nu opnieuw een Veegplan (Veegplan 2015)
opgesteld om dit te corrigeren.
De achterblijflocatie van de Lidl aan de Dunantsingel 92 zit er ook in.
De bestemming is aangepast in 'Gemengd', zodat er geen supermarkt
meer kan vestigen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 5 mei 2016
gedurende 6 weken ter gelegen. Het bestemmingsplan is nu gereed

voor de vaststelling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om: a. de gewijzigde ‘Nota
van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen Veegplan
2015’vast te stellen; b. het gewijzigde bestemmingsplan Veegplan
2015 met idn NL.IMRO.0513.0002BpVeegplan15-DF01 vast te
stellen.
3.

Overbruggingsbudget C4
samenvatting
De gemeenteraad heeft op 6 juli jl. besloten om voor 2016 € 300.000
extra budget beschikbaar te stellen, nader te verdelen onder de C4
(schouwburg, cultuurhuis, bibliotheek en museum). Dit betreft een
incidentele bijdrage; op een later moment zal aan de hand van een
nieuwe cultuurnota besluitvorming plaatsvinden over het structurele
budgettaire kader. In eerste instantie zal dan worden gekeken naar
mogelijkheden die de instellingen zelf (meer) kunnen benutten,
bijvoorbeeld op het terrein van bedrijfsvoering. Bovendien wordt
verwacht dat de instellingen solide meerjarige bedrijfsplannen
presenteren. In de tussentijd acht de raad het echter onwenselijk dat
bij de instellingen die het culturele fundament van de stad vormen, de
situatie verslechtert.
Voorstel is het door de raad extra beschikbaar gestelde budget aan te
wenden voor het (laten) opstellen van nieuwe bedrijfsplannen en
voorts zoveel als mogelijk te zorgen voor een goede uitgangspositie,
daar waar nu al het meeste perspectief is op een nieuwe structureel
gezonde exploitatie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het bekostigen van nieuwe bedrijfsplannen voor Cultuurhuis
Garenspinnerij (€ 24.000) en Schouwburg (€ 20.000);
2. het verstrekken van extra subsidie ter dekking van de
exploitatietekorten van Cultuurhuis/Kunstpuntgouda (€ 147.000),
bibliotheek (€ 42.000) en schouwburg (€ 67.000);
3. de raad met het tweede ijkmoment te informeren over de verdeling
van het extra ter beschikking gestelde budget.

