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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juli onder meer het volgende
besloten:

Subsidie voor evenementen voor jongeren
In de gemeenteraad is op 22 mei 2019 de nota ‘Actualisatie evenementenbeleid Gouda’
vastgesteld. Onderdeel van het besluit van de gemeenteraad is het stimuleren van
stadsbrede culturele evenementen voor met name jongeren. Daartoe is, conform de nota,
een nieuwe regeling ‘Gouda op de Kaart’ opgesteld. Het subsidieplafond bedraagt
€ 20.000,00. Organisatoren die in 2020 een evenement voor jongeren willen organiseren,
moeten voor 1 oktober 2019 een aanvraag indienen. Als er meerdere aanvragen
binnenkomen, worden die op tenderbasis beoordeeld.
Subsidiepot inbraakwerende maatregelen aangevuld
Het beter beveiligen van woningen heeft de hoogste prioriteit in de aanpak van
woninginbraken in Gouda. In juli 2016 is hiervoor een subsidieregeling door het college
vastgesteld. Dit jaar heeft de gemeente al 168 maal subsidie verleend. Het college vindt
het van belang dat woningeigenaren ook zelf een bijdrage leveren in de aanpak van
woninginbraken. Het college heeft eerder Eur. 50.000 beschikbaar gesteld voor nieuwe
aanvragen. Deze regeling loopt tot 31 december 2019. Echter, tot het eind van het jaar is
er nog Eur. 15.000 beschikbaar. Omdat de inschatting is dat dat bedrag niet toereikend is,
heeft het college Eur. 20.000 extra ter beschikking gesteld. Onder de gestelde
voorwaarden kan tot het eind van het jaar maximaal 250 euro subsidie per aanvraag
worden ingediend voor het nemen van inbraakwerende maatregelen, zoals extra hang- en
sluitwerk, rolluiken, camera’s en alarmsystemen.

Het college stelt de raad voor een sociale corporate op te richten
Het doel van de sociale coöperatie is om inwoners met een lange afstand tot de
arbeidsmarkt te activeren naar de arbeidsmarkt, maar ook inwoners zonder uitkering met
een lange afstand tot de arbeidsmarkt kunnen onder begeleiding van een projectleider in
een sociale coöperatie hun onderneming opzetten. Met de sociale coöperatie geeft het
college invulling aan experimenteren met ondernemen vanuit de bijstand. Ook geeft ze
invulling aan de breed gedragen raadsmotie ‘Onderzoek verplichtingsvrije uitkering. De
raad behandelt dit onderwerp in het najaar.

Het college stemt in met uitwerking regiodeal bodemdaling.
Vorig jaar stemde het Rijk in met het voorstel van acht overheden uit de regio, waaronder
ook Gouda, om samen te werken aan de bodemproblematiek. Inmiddels hebben Rijk en
Regio afstemming bereikt over de zogeheten Regiodeal en de daarbij horende formele
bestuursovereenkomsten. De ingediende projecten gaan over stedelijke en landelijk
onderwerpen en over kennisontwikkeling en de vertaling hiervan naar concrete tools voor
inwoners, ondernemers en bedrijven om zelf aan de slag te gaan. Het college kijkt uit
naar de ondertekening van de regiodeal maar vooral naar de uitvoering van de projecten,
bijvoorbeeld rondom innovatieve methoden voor nieuwbouw of het aanleggen van wegen,
het opzetten van een kenniscentrum rondom bodemdaling, een pilot voor particuliere
eigenaren bij funderingsproblematiek of het experimenteren met nieuwe teelten.

