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1.

BenW besluitenlijst 30 augustus 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 30 augustus 2016.

2.

Bestemmingsplan Westergouwe fase 2
samenvatting
Het ontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase 2 heeft van 9 juni
2016 tot en met 20 juli 2016 ter inzage gelegen. Gedurende die
periode zijn geen zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar gemaakt. Het plan kan ongewijzigd ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan worden vastgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om het bestemmingsplan
Westergouwe fase 2 met IDN NL.IMRO.0513.1105BPWestergouwe2DF01 vast te stellen, een en ander overeenkomstig bijgevoegde
stukken;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad om geen exploitatieplan vast
te stellen.

3.

Vaststelling Beleidsregels terrassen Gouda 2016
samenvatting
In december 2015 is na een periode van 5 jaar in december 2015
overeenstemming bereikt met de horecaondernemers over het nieuwe
terrassenbeleid. Het akkoord kwam tot stand na een moeizaam en
langdurig traject van overleg en discussie. De ondernemers hebben

hun akkoord schriftelijk aan de gemeente Gouda bevestigd.
Voor het eerst in december 2011 is door het college aangekondigd
dat er een evaluatie zou komen van het geldende terrassenbeleid.
Vervolgens is in april 2012 het project tot herziening van het geldende
beleid gestart en is een periode van intensief overleg begonnen.
Het gezamenlijke doel is om te komen tot een meer flexibele, eerlijke
en betere verdeling van de terrasruimte. Daarnaast is er onvrede over
de uitstraling en veiligheid van de terrassen en moet de nieuwe
terrasdeling leiden tot een betere uitstraling van de terrassen en
daarmee van de Markt van Gouda als één van de mooiste pleinen van
Nederland. De betrokken partijen zijn blij dat uiteindelijk na zo’n lange
tijd met elkaar tot overeenstemming kon worden gekomen.
Afhechting van de gemaakte afspraken zal nu nog moeten
plaatsvinden door de formele vaststelling van de “Beleidsregels
Terrassen Gouda 2016”.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester
van Gouda besluiten, ieder voor zover het diens bevoegdheden
betreft, tot:
1. het vaststellen van de “Beleidsregels Terrassen Gouda 2016”;
2. het opstellen van een memo om de gemeenteraad te informeren.
3. het verlenen van mandaat aan de burgemeester voor de
vaststelling van de raadsmemo.

