concept besluitenlijst
b en w-vergadering
Aanwezig

Burgemeester M. Schoenmaker
Wethouder C.P. Dijkstra
Wethouder R.A. Tetteroo
Wethouder M. Bunnik
Wethouder H. Niezen
Gemeentesecretaris/ algemeen directeur E.M.
Branderhorst
Hoofd Bestuurs- en managementondersteuning
P. Schraven

Afwezig

Wethouder T. van Vugt

10 juli 2018

1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 3 juli 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 3 juli 2018.

2. R.A. Tetteroo

Actualisatie Regionale Agenda Wonen
Samenvatting
De gemeenten in de regio Midden-Holland (Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) actualiseren dit
jaar de Regionale Agenda Wonen (RAW) die in 2013 is vastgesteld door
de gemeenteraden van de regiogemeenten. In die regionale
woonagenda zal worden aangegeven wat de opgaven in MiddenHolland zijn en op welke manier de regiogemeenten die opgaven –
samen met hun stakeholders – willen realiseren. Net als bij de huidige
RAW zal de Regionale Projectenlijst Woningbouw (RPW) een onderdeel
zijn van de nieuwe RAW. Op die RPW – die jaarlijks wordt
geactualiseerd – staan de woningbouwplannen die passen binnen de
uitkomsten van de prognose van de provincie Zuid-Holland.

Dit collegevoorstel is bedoeld om het college te informeren over de
verschillende aspecten van de actualisatie van de RAW. De
bijgevoegde begeleidende memo is bedoeld voor de gemeenteraad.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de brieven van:
a. de regio aan GS d.d. 29 juni 2017;
b. GS aan de regio d.d. 26 september 2017;
c. de regio aan de colleges van B&W d.d. 20 februari 2018;
d. de regio aan de colleges van B&W d.d. 17 april 2018.
2. het informeren van de gemeenteraad via bijgevoegde begeleidende
memo, met een tekstuele aanpassing.

3. R.A. Tetteroo

Parapluherziening Parkeren Gouda
Samenvatting
Het doel van deze parapluherziening is het bieden van een eenduidige
regeling ten aanzien van het aspect ‘parkeren’ in Gouda. Dit
paraplubestemmingsplan vormt de juridische vertaling van het
parkeerbeleid. Het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening
Parkeren Gouda is nu gereed voor terinzagelegging.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening
Parkeren Gouda;
2. toezending van het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad.

4. R.A. Tetteroo

Vaststelling bestemmingsplan Gedenklaan
Samenvatting
Op 13 februari 2018 is besloten het ontwerpbestemmingsplan
Gedenklaan ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft
met ingang van 29 maart 2018 tot en met 9 mei 2018 ter inzage
gelegen. Gedurende die periode is 1 schriftelijke zienswijze ingediend
door een omwonende. De zienswijze is in bijgaande “Nota van
beantwoording zienswijzen” samengevat en van antwoord voorzien. De
zienswijze heeft niet 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 voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijze in behandeling te
nemen en hierop te besluiten overeenkomstig de bijgevoegde Nota van
beantwoording;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan
Gedenklaan met idn NL.IMRO.0513.1014BPGedenklaan-VA01 vast te
stellen, een en ander overeenkomstig de bijgevoegde stukken;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

5. R.A. Tetteroo

Verzoek intrekking uitwerkingsplan Goejanverwelledijk 26-30
Samenvatting
Er wordt een verzoek gedaan om een voorbereidingsbesluit te nemen
voor de Goejanverwelledijk 26-30 en het uitwerkingsplan van hetzelfde
adres in te trekken.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met de voorgestelde conceptbrief.

6. M. Bunnik

Aanpassing functieboek gemeente Gouda 2012
Samenvatting
Toevoegen een paragraaf 1.1.4. Verantwoordelijkheid voor integrale
informatiebeveiliging aan het functieboek gemeente Gouda 2012 met de
volgende tekst:
Informatie is één van onze voornaamste bedrijfsmiddelen. Het verlies
van gegevens, uitval van ICT, of het door onbevoegden kennisnemen of
manipuleren van bepaalde informatie kan ernstige gevolgen hebben
voor de bedrijfsvoering, maar ook leiden tot imagoschade. Ernstige
incidenten hebben mogelijk negatieve gevolgen voor burgers, bedrijven,
partners en de eigen organisatie met waarschijnlijk ook politieke
consequenties. Informatieveiligheid is daarom van groot belang.
Informatiebeveiliging (IB) is het proces dat dit belang dient. Daarom is
elke lijnmanager verantwoordelijk voor de integrale informatiebeveiliging
van zijn of haar organisatieonderdeel inclusief de sturing op
informatieveiligheid en de controle op naleving. Lijnmanagers dragen er
zorg voor dat alle systemen en gegevensverzamelingen waarvan zij
beheerder/ proceseigenaar zijn, zijn geclassificeerd en voorzien van
passende maatregelen.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het nemen van een voornemenbesluit over een aanpassing van het
functieboek gemeente Gouda 2012;
2. het aanmerken van dit voornemenbesluit als een definitief besluit
indien de ondernemingsraad met de aanpassing ongewijzigd instemt.

7. M. Bunnik

Implementatieplan privacy 2018
Samenvatting
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking getreden. Een direct werkende Europese wet die
regels stelt voor het waarborgen van een zorgvuldige en juiste omgang
met persoonsgegevens. Om een zorgvuldige en juiste omgang met
persoonsgegevens te waarborgen, heeft het college op 31 oktober 2017
een privacy-beleidskader vastgesteld.

In maart 2018 heeft bureau Key2Control een nulmeting gedaan van de
maatregelen die organisatie-breed vereist zijn voor een juiste
implementatie van de AVG: wat is er al gebeurd, wat moet nog
gebeuren. Over de nulmeting is een rapportage uitgebracht in de vorm
van een Implementatieplan privacy 2018 met bevindingen en
actiepunten (Bijlage I).
Gevraagd wordt kennis te nemen van de voortgang van de
implementatie van de AVG en genoemd implementatieplan, en dit plan
via bijgevoegd memo ter kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad. Dit is de raad toegezegd bij de behandeling van de
jaarstukken 2017.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluiten tot:
1. kennisname van de voortgang van de implementatie van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en het
Implementatieplan privacy 2018;
2. het informeren van de raad over de voortgang van de implementatie
van genoemde verordening en het Implementatieplan privacy 2018 via
bijgevoegd memo, met een tekstuele aanpassing;
3. het mandateren van de portefeuillehouder privacy voor het
aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen in het raadsmemo.

8. T. van Vugt

Voorstel portefeuille overleggen
Samenvatting
In het Coalitieakkoord “Nieuwe Energie: Samenwerken en investeren
voor Gouda” is de ambitie van de bestuursperiode 2018-2022
vastgelegd. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt in een
uitvoeringsprogramma, dat begin september in het college wordt
besproken en daarna wordt vastgesteld. Voor het realiseren van de
ambities zijn onder andere structurele overleggen tussen de ambtelijke
organisatie en de portefeuillehouders nodig. Deze overleggen zijn,
idealiter, een afspiegeling van de ambities die er zijn met de
bijbehorende activiteiten, programma’s en projecten.
Nadat het uitvoeringsprogramma is vastgesteld kan de bijbehorende
overlegstructuur definitief ingericht worden. Bijgevoegd is een voorstel
voor een voorlopige Pfo structuur opgenomen.
Verder wordt een nieuwe werkwijze voor de portefeuilleoverleggen
voorgesteld.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met de voorgestelde nieuwe indeling van de
portefeuille overleggen, met enkele aanpassingen;
2. het instemmen met de voorgestelde nieuwe werkwijze van de
portefeuilleoverleggen.

9. T. van Vugt

Vaststelling subsidieplafond 2019 Tijdelijke subsidieregeling
Volwasseneneducatie 2018-2019
Samenvatting
De gemeente Gouda is contactgemeente voor de regio Midden-Holland
en ontvangt het Educatiebudget van het rijk. In het regionaal
scholingsprogramma 2018-2019 is vastgelegd hoe het scholingsaanbod
voor de verschillende ‘laaggeletterde’ doelgroepen georganiseerd wordt.
Onderdeel van dit programma is de Tijdelijke subsidieregeling
volwasseneneducatie 2018-2019 waarmee maatschappelijke
(vrijwilligers-)organisaties de mogelijkheid krijgen subsidie aan te vragen
voor hun scholingsactiviteiten. Het subsidieplafond dient door het
college te worden vastgesteld.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het subsidieplafond 2019 voor de Tijdelijke
subsidieregeling volwasseneneducatie 2018- 2019 op € 300.000,00.

10. T. van Vugt/M. Bunnik

Gemeentegarantie Gouda Cheese Experience
Samenvatting
Op 20 maart 2018 heeft het college een principe besluit genomen tot
het verstrekken van een gemeentegarantie op een door de Stichting
Gouda Cheese Experience af te sluiten lening. De gemeenteraad is
door middel van een memo en tijdens een besloten raadsbijeenkomst
op 28 mei 2018 nader geïnformeerd. Hierbij was de gemeenteraad in de
gelegenheid te reageren op het voornemen van het college tot het
verstrekken van een gemeentegarantie.
Tijdens de bijeenkomst van 28 mei 2018 is gebleken dat bij een ruime
meerderheid van de gemeenteraad draagvlak bestaat voor het
verstrekken van een gemeentegarantie door het college. Door de
gemeenteraad is hierbij een aantal suggesties aan het college
meegegeven voor het verdere vervolg.
Het college kan nu overgaan tot het nemen van een definitief besluit.
Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het definitief verstrekken van een gemeentegarantie op een door de
Stichting Gouda Cheese Experience af te sluiten lening met een looptijd
van 18 jaar. De lening is de eerste drie jaar na (eerste) storting
aflossingsvrij, daarna lineair lossend in 15 jaar;
2. met het oog op het verstrekken van gemeentegarantie, en conform
de eisen van de BNG, het navolgende expliciet omschreven besluit, ter
concretisering van het besluit onder 1. te nemen:
“Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, gelet
op artikel 160 lid 1 sub e van de Gemeentewet.
VERKLAART:

kennis te hebben genomen van het model van de akte van borgtocht
(conform bijgevoegd concept model E2a/01122010), waarvan de inhoud
niet wezenlijk zal afwijken van de definitieve versie) van BNG Bank; en
BESLUIT:
Om onder de in deze akte van borgtocht vermelde voorwaarden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank voor
de richtige nakoming van alle verplichtingen van de Stichting Cheese
Experience uit hoofde van de (daarin genoemde) lening,
overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie
E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van € ……… (te
vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe te rekenen
boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten)”
3. de gemeenteraad door middel van het voorliggende memo, met een
tekstuele aanpassing, te informeren;
4. het instemmen met de voorliggende concept overeenkomst tot het
verstrekken van gemeentegarantie en de wethouder financiën een
volmacht te verlenen tot de verdere afhandeling van het besluit,
waaronder het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen in de
overeenkomst en het namens de burgemeester ondertekenen van de
overeenkomst;
5. wethouder Van Vugt te mandateren voor tekstuele aanpassingen in
het memo aan de raad en het collegevoorstel.

