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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 11 februari 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 11 februari 2020.

2.2 P. Verhoeve

IVB actieplan 2020 en IVB Jaarrapportage 2019
samenvatting:
Met het vaststellen van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 20192022, zijn de kaders voor de komende jaren vastgesteld. Om inzicht te
geven in de geplande inzet en doelstellingen op de verschillende
beleidsterreinen, maakt de afdeling Veiligheid en Wijken ieder jaar een
actieplan. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst in een afzonderlijk
document gerapporteerd over de vorig jaar behaalde resultaten. Het betreft
de Jaarrapportage 2019. Het IVB actieplan 2020 en de IVB Jaarrapportage
2019 worden ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Het IVB actieplan 2020 en de IVB Jaarrapportage 2019 ter bespreking
aan te bieden aan de gemeenteraad, met een tekstuele aanpassing.

2.3 T. van Vugt

Aanvraag nieuwe school Westergouwe
samenvatting:
Op 27 januari 2020 heeft schoolbestuur De Groeiling een verzoek gedaan
voor het opnemen van de nieuwe school in Westergouwe op het Plan van
Scholen 2020-2022. In deze memo lichten wij toe:
- Welke formele stappen nodig zijn vanuit de gemeente Gouda en het
schoolbestuur.
- Op welke wijze de aanvraag wordt beoordeeld.
- Welke beslispunten er op dit moment zijn voor het college van
burgemeester en wethouders en welke stappen in de volgende fasen zijn te
verwachten.
besluit:
Het bestuur van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De aanvraag van schoolbestuur De Groeiling voor een nieuwe school in
Westergouwe te zijner tijd door te geleiden naar de raad voor opvoering
van de school op het Plan van Scholen.
2. Daartoe het schoolbestuur voor 1 maart 2020 te vragen aanvullende
informatie aan te leveren.
3. Aan de schoolbesturen De Groeiling, De Vier Windstreken en Stichting
Klasse te laten weten dat de gemeente Gouda het bouwheerschap voor de
ontwikkeling en realisatie van de school in Westergouwe zal vervullen.

2.4 M. Bunnik

Aanwijzing werknemers met publiekrechtelijke bevoegdheden
samenvatting:
Na inwerkingtreding van de Wnra vallen de werknemers van de gemeente
Gouda onder de Ambtenarenwet 2017 en zijn werkzaam op basis van een
arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstellingsbesluit. De
arbeidsovereenkomst kan, anders dan het aanstellingsbesluit, evenwel niet
tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden. Het is immers een tweezijdige overeenkomst die alleen
tussen partijen kan werken. Publiekrechtelijke bevoegdheden hebben een
externe werking, die ingrijpen in het leven van derden die niet bij de
totstandkoming van de arbeidsovereenkomst zijn betrokken. Daarom zal in
deze gevallen naast de arbeidsovereenkomst een aanwijzingsbesluit
moeten worden gegeven op grond waarvan de betreffende werknemer de
bevoegdheden kan uitoefenen.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Mevrouw E.M. Branderhorst aan te wijzen tot gemeentesecretaris/
algemeen directeur en de heer S. Meijs en mevrouw T.D. van Petersen aan
te wijzen tot respectievelijk 1e en 2e loco-secretaris, ingaande 1 januari
2020.
2. De aanwijzing eindigt met ingang van de datum dat de uitoefening van
de functie van gemeentesecretaris/ algemeen directeur en loco-secretaris
plaatsvindt dan wel de bevoegdheid van opsporingsambtenaar niet langer
onderdeel uitmaakt van de werkzaamheden van de betreffende
werknemer.

2.5 H. Niezen

Subsidieaanvraag LIFE IP NAS (nieuwe aanvraag)
samenvatting:
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dient namens 26 partners
een subsidieaanvraag in bij de Europese Commissie voor de uitvoering van
de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS). Het betreft een aanvraag
voor het LIFE programma in de vorm van een Integrated Project. Gouda is
één van de 26 partners in deze aanvraag. Naast Gouda doen andere
gemeenten, provincies en waterschappen mee.
Om de aanvraag volledig te maken dient Gouda het ministerie te machtigen
mede namens haar deze aanvraag in te dienen. Dit gaat via de
bijgevoegde Associated beneficiary Declaration and Mandate.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten:
1. Een subsidieaanvraag bij de Europese Commissie voor de uitvoering
van de Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) in te laten dienen. Het
betreft een aanvraag voor het LIFE programma in de vorm van een
Integrated Project.
2. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te machtigen om mede
namens de gemeente de subsidie aan te vragen en de subsidieovereenkomst te tekenen.
3. Wethouder Hilde Niezen te machtigen om het machtigingsformulier ten
behoeve van het Ministerie (Associated beneficiary Declaration and
Mandate) namens het college van BenW te tekenen.

2.6 H. Niezen

Wijziging reglement erepenningen
samenvatting:
Om waardering te tonen aan bewoners die zich onderscheiden door
bijzondere inzet of een bijzondere prestatie kent de gemeente Gouda vier
verschillende gemeentelijke onderscheidingen: de erepenning van de stad
in zilver, de vrijwilligerspenning, de sportpenning en het jeugdlintje de

Goudse Ster. In de praktijk blijkt deze serie van onderscheidingen niet
toereikend. Het college heeft behoefte aan een extra onderscheiding om
haar waardering te tonen aan hen die nu niet voor een onderscheiding in
aanmerking komen.
Het reglement voor het toekennen van de erepenning van de gemeente
Gouda biedt de mogelijkheid om de erepenning naast zilver ook in brons en
verguld toe te kennen. Dat wordt nu niet gedaan, omdat het reglement niet
vermeldt aan welke voorwaarden men moet voldoen om voor een bronzen
of een vergulde erepenning in aanmerking te komen. De wijziging van het
reglement geeft duidelijkheid over de toekenning van de erepenning in
brons, zilver of verguld zilver.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit, met een tekstuele
aanpassing.

2.7 H. Niezen

Wijziging Uitvoeringsbesluit parkeerverordening t.b.v.
parkeercompensatie omwonenden Weeshuis
samenvatting:
De wijziging van het Uitvoeringsbesluit betreft het overhevelen van een
aantal adressen van parkeervergunningsector 1 onderdeel A, naar sector
1, onderdeel B. Hiermee wordt aan direct omwonenden compensatie
geboden voor het verlies aan openbare parkeerplaatsen tijdens de
verbouwwerkzaamheden van het oude weeshuis en de voorziene
herinrichting van het Vroesenplein. Met een vergunning sector 1, onderdeel
B, kan ook op parkeerterrein Klein Amerika geparkeerd worden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het overhevelen van een aantal adressen van sector 1A naar sector 1B
in het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening
parkeerbelastingen’, om daarmee compensatie te bieden aan omwonenden
voor verlies aan openbare parkeerplaatsen ten gevolge van de verbouwing
van het voormalige Weeshuis naar hotel.
2. Het op basis van de beslispunt 1 vaststellen van het gewijzigde
‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen’.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

