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Nieuws
6 juli 2016

Gemeente Gouda

Raad Gouda zegt vertrouwen Opening van lunchcafé
in wethouders op
Brownies & downieS

Laat de politie weten dat u
op vakantie gaat

Wethouders Bergman, Tetteroo, De Laat, Werger en Niezen
stappen per direct op. Aanleiding voor dit besluit vormt een door
de meerderheid (18-17) van de gemeenteraad gesteunde motie van wantrouwen, waarin het vertrouwen in de wethouders
wordt opgezegd.

De Korte Tiendeweg is een uniek lunchcafé rĳker. Wethouder
Rogier Tetteroo (Werkgelegenheid) opende vorige week een
Brownies & downieS in Gouda. Dit is een plek voor mensen met
een beperking om midden in de stad én in de Goudse samenleving te werken.

Het risico op inbraak in uw woning is in de weken rond de zomervakantie een stuk groter. Dat hoeft u er natuurlĳk niet van te
weerhouden om op vakantie te gaan. U kunt bĳ de politie melden dat u niet thuis bent, zodat er een extra oogje in het zeil kan
worden gehouden.

Burgemeester
Schoenmaker:
“Ik betreur de ontstane situatie
in hoge mate. Het is nu in het
belang van de stad dat er weer
snel een nieuw college komt. In
overleg met de raad ga ik bespreken hoe we dit proces zo

Volgens wethouder Tetteroo past
dit bij het doel van de gemeente
Gouda: “Een inclusieve samenleving waarin iedereen telt en meedoet, ongeacht de mogelijkheden

Agenten zullen in samenwerking met stadstoezichthouders
van de gemeente Gouda in de
zomerperiode extra surveilleren in buurten en wijken waar
relatief veel mensen op vakantie zijn.

snel mogelijk vorm kunnen geven.”
De burgemeester neemt volgens wettelijke regeling tot de
komst van een nieuw college de
lopende zaken waar.

en beperkingen”. Professionele
begeleiders en vrijwilligers ondersteunen de medewerkers, waarvan sommigen uitstromen naar
betaald werk.

Melden
U kunt het melden door een
formulier in te vullen op de site
www.gouda.nl/vakantieservice.
Naar aanleiding van de ontvangen formulieren maakt de politie
een surveillance-overzicht. Het
gaat hierbij dan over extra inzet
per wijk of buurt, niet per huis
of straat. Uiteraard gaan de gemeente en de politie zeer voorzichtig met uw melding om.

Uitkomst van controle
naar zieke bomen
De gemeente controleert de toestand van bomen die in plantsoenen en parken staan. Bĳ de laatste controle zĳn 110 bomen
gesignaleerd die een veiligheidsrisico gaan vormen en daarom
gekapt moeten worden.

Andere maatregelen
Een fijne vakantie begint uiteraard met een goede voorbeSchimmels en zwammen kunnen
een boom aantasten en een lage
ligging van de bodem kan instabiliteit veroorzaken. Hierdoor
kunnen takken afsterven of kan
de hele boom doodgaan.
De bomen worden in principe
herplant op dezelfde locatie. Bij
de controle kijken vakspecialisten ook naar de beheersaspecten van bomen. Vanuit dit oog-

punt zijn 51 bomen aangemerkt
om te rooien. Deze bomen hebben bijvoorbeeld geen toekomstperspectief of concurreren met
andere bomen. Voor 6 bomen
wordt geen herplantplicht opgelegd vanwege het ontbreken van
ruimte.
Meer informatie en een lijst met
de bomen vindt u op de website
www.gouda.nl/boomcontroles

Succesvol Ondernemersfonds Gouda
mogelijk met vijf jaar verlengd
Het bestuur van het OndernemersFonds Gouda (OFG) en het
college van burgemeester en wethouders hebben overeenstemming bereikt over verlenging van het convenant voor het fonds
voor 5 jaar. De gemeenteraad zal in september hierover debatteren en een besluit nemen.
Bij een positief besluit kan het
OndernemersFonds weer 5 jaar

vooruit om de economie van
Gouda verder te versterken.

Fonds is een succes
Het OndernemersFonds Gouda
mag zich met recht een succes
noemen. Sinds 2009 zijn nieuwe ondernemersverenigingen
opgericht, Gouda Onderneemt!
is tot stand gekomen, alle bedrijventerreinen hebben park-

reiding. Ook hoe u uw woning
achterlaat. Let daarom op de volgende zaken:
• Laat buren weten welke periode
u afwezig bent.
• Niet thuis? Zorg dat er ’s avonds
wel licht brandt.
• Zorg dat uw woning er bewoond
uitziet.

management, de binnenstad
heeft een centrummanager, bedrijventerreinen en winkelcentra zijn veiliger geworden en de
binnenstad is uitgeroepen tot
Beste Binnenstad van Nederland. Allemaal mede dankzij het
OFG.

Gemeente Gouda is erkend leerbedrijf Paspoort Krimpenerwaard voor
Goudse basisscholen
voor mbo-studenten
Kinderen op een speelse manier laten kennismaken met de vele
verschillende attracties in de hele Krimpenerwaard. Dat is het
doel van ‘Paspoort Krimpenerwaard’. Wethouder Dilia Blok van
Krimpenerwaard overhandigde afgelopen vrĳdag haar Goudse
collega Hilde Niezen 345 exemplaren.
De Westerschool is de eerste
van de 19 basisscholen in Gouda die de paspoorten via De Brede School aan hun leerlingen van
groep 5 t/m 8 uitreikt.
“Het paspoort heeft tot doel om
vooral jongeren van 8 tot 14 jaar
Wethouder Daphne Bergman (Onderwĳs) ontving afgelopen
donderdag officieel het gevelbordje ‘erkend leerbedrĳf’ van de
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwĳs Bedrĳfsleven
(SBB). De gemeente Gouda heeft leerplaatsen voor mbostudenten en kĳkt samen met het SBB naar uitbreiding van het
aantal plaatsen.
In samenwerking met het bedrijfsleven willen de gemeente
en de SBB ook het aantal leerbedrijven uitbreiden. In de regio
Midden-Holland zijn 2.492 leerbedrijven erkend, waarvan de
helft gevestigd is in de gemeente Gouda. Deze ondernemers leiden een groot deel van de meer
dan vijfduizend in de regio woonachtige mbo-studenten op tot

vakmensen van de toekomst.
Zij bieden de studenten een stageplek of leerbaan, zodat deze
het vak in de praktijk kunnen leren. In het mbo wordt opgeleid
voor beroepen als kapper, loodgieter of kok. Het Goudse bedrijfsleven en de mbo-instellingen investeren al heel veel in
onze jongeren en krijgen daar

Gemeente Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda

op een speelse manier te laten
kennismaken met de veelheid en
diversiteit van attracties in de nabijgelegen Krimpenerwaard. Op
die manier ontdekken en ervaren
ze hoe mooi en gevarieerd de polder is, die vlak bij hun stad ligt, “
aldus wethouder Blok.

De ruim dertig attracties hebben
vooral te maken met natuur, cultuur, kunst en sport. De leerlingen
kunnen individueel met het paspoort aan de slag, maar de activiteiten zijn ook een leuk idee voor
een educatieve schoolreis in de
natuur. Deze zijn dichtbij Gouda
en makkelijk te bereiken per fiets
of bus.
Meer
informatie
kijk
op
www.paspoortkrimpenerwaard.nl

veel voor terug, maar uitbreiding
is nog steeds nodig.
Ondernemer of student?
Heeft u een bedrijf of bent u
zzp’er en wilt u ook investeren
in de toekomst van mbo-studenten? Om erkend leerbedrijf
te worden moet u eerst een erkenning aanvragen. Dit kan via
www.s-bb.nl. Studenten kunnen
vervolgens via www.stagemarkt.
nl een stageplek in hun vakgebied en regio zoeken. SBB en de
gemeente zijn trots op bedrijven
die meewerken aan het opleiden
van vakmensen en zo de ‘toekomst in huis halen!’

Tel. 14 0182

gemeente@gouda.nl

www.gouda.nl

www.gouda.nl/twitter

www.gouda.nl/facebook
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Bekendmakingen
6 juli 2016

De gemeenteraad
maakt bekend
De gemeenteraad is met reces
tot eind augustus 2016. De eerstvolgende raadsbijeenkomst is op
woensdag 7 september. Kijk voor
meer informatie op www.gouda.nl/
ris of neem contact op met de
griffie via tel. (0182) 58 91 97 of per
e-mail: griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Collegeberichten
Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 28 juni onder
meer de volgende besluiten genomen:
Samen een veilig vangnet bieden
De wens is om iedereen zo zelfstandig mogelijk te laten wonen, met de
ondersteuning die daarbij nodig is.
Voor inwoners die in een sociaal kritische en kwetsbare situatie zijn gekomen of dreigen te komen, is dit
niet eenvoudig. Daarom is het Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg
2017-2020 opgesteld. Het gaat om
een samenwerking van gemeenten, zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers en woningcorporaties in
de hele regio. Samen willen ze onder
meer huisuitzettingen voorkomen en
de uitstroom uit beschermd wonen
voorzieningen vergroten.
Tĳdelĳk 6 extra bedden voor daken thuislozen
Het Leger des Heils krijgt een aanvullende subsidie voor tijdelijk meer
bedden. De komende periode kan
het Leger 18 personen laten slapen
in plaats van 12. De subsidie omvat
ook begeleiding van deze inwoners
naar zorg. Deze extra begeleidingscapaciteit moet ervoor zorgen dat
deze (extra) bedden in de toekomst
niet meer nodig zijn. Dat minder
bedden op termijn nodig zijn, vloeit
voort uit de regionale afspraken om
met meerdere instellingen een vangnet te bieden om onder meer huisuitzettingen te voorkomen (Regionaal Kader Maatschappelijke Zorg
2017-2020).
OndernemersFonds Gouda
Zie bericht op gemeentepagina 1.

Verkeersbesluiten
Kijk voor de officiële bekendmakingen op www.officielebekendmakingen.nl. Onderstaande vermeldingen zijn alleen informatief.
Oranjeplein, Koningin Wilhelminaweg
Het treffen van voorrangsregelingen voor voetgangers en fietsers
en het toestaan van twee richtingen fietsverkeer op de verplichte
fietspaden. De maatregelen houden verband met een geplande
aanpassing van de verkeerssituatie
op en nabij het Oranjeplein, ter verbetering van de veiligheid van het
langzame verkeer. Het verkeersbe-

Gemeente Gouda

sluit ligt zes weken ter inzage in het
Huis van de Stad: van 7 juli 2016
t/m 17 augustus 2016. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de officiële bekendmaking een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
Geraniumhof
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
Van de Puttestraat
Intrekking gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats.
De verkeersbesluiten liggen zes
weken ter inzage in het Huis van
de Stad: van 6 juli 2016 t/m 16 augustus 2016. Belanghebbenden
kunnen binnen zes weken na de
officiële bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie
Toelichting).

Werk aan de weg
Binnenstad
Aaltje Bakstraat
Afgesloten op 18 juli van 7.00 tot
16.00 uur.
Achter de Kerk
Afgesloten tussen het Willem Vroesenplein en het poortje richting de
Torenstraat t/m 7 juli.
Kleiweg
Afgesloten aan de zijde van de Korte Vest van 11 t/m 22 juli.
Lage Gouwe
• Afgesloten tussen de Wijdstraat
en Achter de Vismarkt t/m 15 juli.
• Afgesloten tussen de Lange
Groenendaal en de Turfmarkt op
13 juli van 7.30 tot 16.30 uur.
Molenwerf
Gefaseerd afgesloten van de Oosthaven naar de Spieringstraat t/m
15 juli.
Regentesseplantsoen
Afgesloten t/m 8 juli aan de zijde
van de Kleiweg.
Bloemendaal
Ronsseweg
Afgesloten van de westelijke ingang t/m 28 april 2017.
Korte Akkeren
Bosboom Toussaintkade
Afgesloten ter hoogte van de
Aernout Drostkade (richting de van
Baerlestraat) op 6 juli.
Nieuwe Park
Crabethstraat
Afgesloten tussen het Crabethpark
en de Kattensingel t/m 22 juli.
Plaswĳck
Kruising Burg. van Reenensingel - Plaswĳckweg
Verkeerslichten staan op knipperen
op 6 juli tussen 9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen regulier
Ingediende aanvragen
Bosplantsoen
Noorderhout,
het kappen van een aantal bomen t.b.v. verjonging bosplantsoen
Noorderhout (07-06-2016);
nabĳ Twĳnstraat 10, het kappen
van een sierkers (21-06-2016);
Plan Middenwillens (fase 2), het
bouwen van 55 woningen (27-062016);
Achter de Kerk 13, het aanleggen
van kabels en leidingen rondom de
kerk (10-06-2016);

Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor o.a. de activiteit bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu, monumenten, reclame of slopen. Deze aanvragen worden behandeld door de afdeling Bouw
en woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl).
Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning
kunt u direct bĳ de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

Achterwillenseweg 7, het kappen van 2 kastanjebomen (25-062016);
Hoogstraat 24, het renoveren van
de gevels van de woning in zijn geheel (22-06-2016);
Krugerlaan 20, het kappen van
twee naaldbomen (23-06-2016);
Markt 29, het vervangen en renoveren kozijnen en gevelpaneel aan
de voorgevel (22-06-2016);
Raesbergenstraat 59, het plaatsen van balkonbeglazing (23-062016);
Tielweg 22, het aanbrengen van
een deur in een brandscheiding
(24-06-2016);
tussen Karnemelksloot 20 en 22,
het aanleggen van een tijdelijke inrit
(27-06-2016).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.
Verleende
omgevingsvergunningen
Bosplantsoen Noorderhout, het
kappen van een aantal bomen t.b.v.
verjonging bosplantsoen Noorderhout. De volledige lijst met te kappen bomen kunt u vinden op www.
gouda.nl/terinzage (29-06-2016);
Simonszand 4, het bouwen van
een woning op kavel 3 (Westergouwe) (30-06-2016);
Diverse locaties, het kappen van
137 bomen na VTA inspectie 2016
op diverse locaties. De volledige
lijst met te kappen bomen kunt u
vinden op www.gouda.nlboomcontroles. (22-06-2016);
Graaf Florisweg 113/115, het wijzigen van het gebruik van woonhuis/aannemersbedrijf naar woonhuis/onderhoudsbedrijf (24-06-2016);
Jacob van Lennepkade 3, het uitvoeren van herstelwerkzaamheden
aan het dak van de Sacramentskerk (30-06-2016);
Jeruzalemstraat 11, het plaatsen
van kunst en een gedicht aan de
muur (28-06-2016);
Karnemelksloot 136, het herstellen van het stucwerk van een monument (27-06-2016);
Karnemelksloot 6a, het bouwen
van een woning (30-06-2016);
Koningin Wilhelminaweg 163,
het plaatsen van een dakkapel
(voorzijde) (29-06-2016);
Krugerlaan 20, het kappen van
twee naaldbomen (30-06-2016);
Livingstonelaan 18, het plaatsen
van een dakkapel (30-06-2016);
Ridder van Catsweg 358, het
kappen van een els (22-06-2016);
Thorbeckelaan t.h.v. 13 / Gaarderslag t.h.v. 32 en 34 / Landluststraat t.h.v. 43 en 45, het
kappen van 3 dode bomen (22-062016);
Tielweg 22, het aanbrengen van
een deur in een brandscheiding
(30-06-2016);
Walmolenerf 54, het plaatsen van
een woonwagen (28-06-2016).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien kunt u
een afspraak maken via tel. 14 0182.

Wet milieubeheer
Meldingen op grond van artikel
8.40
Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Ac-

tiviteitenbesluit milieubeheer. Een
milieuvergunning is dan niet nodig.
Het bedrijf kan volstaan met een
melding van de activiteiten. Burgemeester en wethouders hebben de
volgende meldingen ontvangen:
Activiteitenbesluit milieubeheer
N.V. Stedin Midden-Holland, nabij Burgemeester Jamessingel 101,
2803 WV Gouda (veranderen gasdrukregel- en meetstation);
Yarden, Goejanverwelledijk 6,
2806 NZ Gouda (veranderen);
Sikkens Verkoop B.V., Kampenringweg 19, 2803 PE Gouda (veranderen);
Brandweer Hollands Midden,
Keerkring 12, 2801 DG Gouda (veranderen);
T.D. Vuong-Dang Loempia's,
Winkelcentrum Bloemendaal nabij Lekkenburg 1, 2804 XA Gouda
(oprichten);
N.V. Stedin Midden-Holland, nabij Nieuwe Gouwe O.Z. 5, 2801 SB
Gouda (veranderen gasdrukregelen meetstation);
Liberties Gouda, Nieuwe Gouwe O.Z. 13c, 2801 SB Gouda (oprichten);
Gĳsbertsen Systems, Marconistraat 68h, 2809 PE Gouda (oprichten).
Tegen een melding op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Deze bekendmaking staat ook op de website
van de Omgevingsdienst MiddenHolland, www.odmh.nl.

Opneming gegevens
vertrek
Ambtshalve opneming gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Wij hebben hen niet kunnen bereiken, er is
geen aangifte van adreswijziging of
vertrek ontvangen en na gedegen
onderzoek hebben wij geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland. Het
college heeft besloten, op grond
van art 2.22 Wet BRP, het gegeven
van het vertrek van de ingezetenen
ambtshalve op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op het adres
staan ingeschreven.
Methorst, J.M. / Geboren: 21-091989 / de la Reylaan 35 / Datum
vertrek: 06-06-2016;
Rabhioui, S. / Geboren: 09-121983 / Cronjéstraat 10 / Datum vertrek: 06-06-2016;
Bosmeier, G. / Geboren: 22-071987 / Lazarussteeg 10 / Datum
vertrek: 06-06-2016;
Ghay, Y. / Geboren: 08-06-1987 /
IJssellaan 2 a / Datum vertrek: 0606-2016;
Belmakrane Khadda, O. / Geboren: 07-11-1995 / de Rijkestraat 8 /
Datum vertrek: 06-06-2016;
Vidrașcu, C. / Geboren: 11-101988 / Heemskerkstraat 3 / Datum
vertrek: 07-06-2016;
Remmerde, M. / Geboren: 09-061966 / Swanenburghshofje 3 / Datum vertrek: 08-06-2016;

wĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u
hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen. Zienswĳzen zĳn openbaar
en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u
uw zienswĳze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een bezwaarschrift en/
of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u het
niet eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bĳ de Gemeente Gouda,
t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De termĳn
waarbinnen u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift
zet u in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet niet
uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college of de burgemeester nemen

Dkhissi, M. / Geboren: 05-091984 / Wilhelmina van Pruisenlaan
108 / Datum vertrek: 09-06-2016;
El Madani, J. / Geboren: 03-052016 / Poldermolendreef 52 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Benchellal, A. / Geboren: 12-071992 / Eerste Schoolstraat 15 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Rzepinska, K. / Geboren: 20-061990 / Stoofkade 11 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Sobinek, P. / Geboren: 11-061990 / Stoofkade 11 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Serafin, K.P. / Geboren: 27-011994 / Stoofkade 17 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Cieślik, M.J. / Geboren: 15-061993 / Stoofkade 15 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Szuścik, Ł.Z. / Geboren: 17-121982 / Stoofkade 19 / Datum vertrek: 09-06-2016;
Wĳtman, J. / Geboren: 24-071983 / Provincialeweg 34 / Datum
vertrek: 09-06-2016;
Lazar, M. / Geboren: 00-00-1967 /
Lanseloetstraat 5 / Datum vertrek:
09-06-2016.
Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit
besluit, kunt u een bezwaarschrift
sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda
(zie Toelichting).

Subsidieregelingen
2016 sterevenementen
en volksfeesten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 juni 2016
de Subsidieregeling sterevenementen 2016 en de Subsidieregeling
volksfeesten 2016 hebben vastgesteld. Met deze subsidieregelingen
worden evenementen ondersteund
die aansluiten bij de strategische
doelen van de Goudse stadsmarketingvisie en wijkoverstijgende volksfeesten rondom Koningsdag.
De subsidieregelingen zijn in te zien
op www.overheid.nl of bij de balie in het Huis van de Stad. Heeft u
vragen, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Gouda via
tel. 14 0182.

Subsidieplafonds 2017
sterevenementen en
volksfeesten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 juni 2016
op grond van de Subsidieregeling
sterevenementen 2016 en de Subsidieregeling volksfeesten 2016 de
subsidieplafonds voor 2017 hebben vastgesteld.
Het totale subsidieplafond voor
sterevenementen is 139.812 euro
in 2017. De deelplafonds per sterevenement: Gouda bij Kaarslicht
20.000 euro, Gouda Kaasmarkt
77.500 euro, Goudse Keramiekdagen 15.000 euro, Gouda Waterstad 15.000 euro, Goudse Hofstededagen 3.312 euro en de
Houtmansplantsoenconcerten
9.000 euro.
Het totale subsidieplafond voor
volksfeesten is 23.572 euro in
2017 en de deelplafonds per
volksfeest: Oranjenacht 10.000

euro, Koningsdag 7.072 euro en
de Oranjeboulevard 6.500 euro.
Op grond van artikel 4:28, onder
c, van de Algemene wet bestuursrecht wordt gewezen op de mogelijkheid van een eventuele verlaging van de subsidie-plafonds. De
plafondbesluiten zijn te vinden op
www.overheid.nl en liggen ter inzage bij de balie in het Huis van
de Stad. Heeft u vragen dan kunt
u contact opnemen met het Klant
Contact Centrum van de gemeente Gouda via tel. 14 0182.

Concept Integrale verordening Wmo en Jeugd
Het college van burgemeester en
wethouders vraagt advies aan de
Goudse Adviesraad Sociaal Domein over het concept Integrale verordening Wmo en Jeugd. Op
dit moment is er in de gemeente Gouda een aparte verordening
voor Jeugd en een aparte verordening voor Wmo, voortkomend uit de
twee aparte wetten. Om de dienstverlening te versoepelen richting de
inwoners die zowel met Wmo als
met jeugdhulp te maken hebben,
is ervoor gekozen om de twee verordeningen te integreren. Hiermee
worden de processen tussen jeugd
en Wmo op elkaar afgestemd.
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
wnd. gemeentesecretaris,
drs. S. Meĳs

De burgemeester
maakt bekend
Vergunningen APV
De volgende vergunning is door de
burgemeester aan:
De heer N. Colĳn, voorzitter Gouda
Roze, voor de plaatsing van een regenboogzebrapad. Locatie: Fluwelensingel (tegenover de Chocoladefabriek). Vergunning verleend per 1 juli
2016 en verzonden op 22 juni 2016.
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Evenementenvergunningen
De volgende evenementenvergunning is door de burgemeester verleend aan:
Goudse Nationale Singelloop,
voor het houden van een Singelloop op 9 september 2016 van
18.10 uur tot 21.00 uur. Locatie:
binnenstad, start en finish op de
Markt. Vergunning verleend op 20
juni 2016 en verzonden op 21 juni
2016.
U kunt de verleende vergunning
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).
burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
beslissing. Zo niet, dan kunnen zĳ de beslissing met 6 weken verdagen. U
wordt hiervan schriftelĳk op de hoogte gesteld.
Tegen sommige vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen maar
een beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het geval is en binnen
welk termĳn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bĳ de Rechtbank
Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het
besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Eventueel
kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bĳ de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

