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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 3 december 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 3 december 2019.

2.2 P. Verhoeve

Benaming voor de nieuwe Sporthal in het Groenhovenpark
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aanhouden van de besluitvorming over dit onderwerp, ter verdere
uitwerking.

2.3 P. Verhoeve

Regionaal beleidsplan Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023
samenvatting:
Eenmaal in de vier jaar wordt het regionaal beleidsplan opgesteld (artikel

14 Wet veiligheidsregio). Het nieuwe beleidsplan is anders van opzet dan
de vorige twee edities, die specifiek gericht waren op respectievelijke
(multidisciplinaire) crisisbeheersing en risico- en crisisbeheersing. Het
nieuwe beleidsplan omvat alle taken van de veiligheidsregio: meldkamer,
risico- en crisisbeheersing, GHOR, bevolkingszorg en brandweerzorg.
Deze nieuwe opzet werkt ook door in de nieuwe planning en control-cyclus.
Er komen dus geen afzonderlijke jaarplannen, bestuursrapportages, etc.
meer per taak c.q. organisatieonderdeel. Hiermee krijgt de veiligheidsregio
‘meer blos op de wangen’. Waar de veiligheidsregio eerst bestond uit
meerdere organisaties is het nu één organisatie met meerdere
organisatieonderdelen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Instemmen met het concept-Regionaal Beleidsplan VRHM 2020-2023
‘Veiligheid in samenhang’.
2. Instemmen met de vraag aan de gemeenteraad om de Veiligheidsregio
de volgende belangrijke aandachtspunten mee te geven:
- Het advies aan de veiligheidsregio om bij de hernieuwing van het
dekkingsplan van de hulpdiensten nog eens goed naar de huidige
kazerneconfiguratie te kijken en daarbij rekening te houden met de
historische binnenstad van Gouda en dit mee te geven aan de
gemeenteraad.
- Het uitspreken van grote waardering voor de inzet van de veiligheidsregio
en haar medewerkers voor de veiligheid van de bewoners in deze regio en
in Gouda in het bijzonder en dit mee te geven aan de gemeenteraad.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.4 T. van Vugt

Toekomst Religieus Erfgoed Gouda (Kerkenvisie)
samenvatting:
Op 30 januari 2019 heeft de raad de motie Kerkenvisie aangenomen,
waarin het college verzocht wordt om een decentralisatie-uitkering aan te
vragen bij het ministerie van OCW en om samen met kerkeigenaren en
andere betrokkenen een duurzame toekomstvisie voor religieus erfgoed
van Gouda te ontwikkelen.
Op 28 november j.l. is het traject dat moet leiden tot een Toekomstvisie
Religieus Erfgoed Gouda gestart met een eerste bijeenkomst. Tijdens deze
ontmoeting zijn wij de dialoog gestart met vertegenwoordigers van kerken.
Om de raad te informeren over de voortgang en planning van het project
treft het college hierbij de raadsmemo.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. Het instemmen met bijgaande memo en deze door te zenden naar de
raad, met een tekstuele aanpassing.

2.5 T. van Vugt

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2020
samenvatting:
Het programma voorzieningen in de huisvesting onderwijs behandelt de
jaarlijkse aanvragen van schoolbesturen. De jaarlijkse aanvragen nemen af
omdat de meeste aanvragen inmiddels via het meerjarig Uitvoeringsplan
IHP lopen. Dit zijn voornamelijk aanvragen voor vervangende nieuwbouw,
renovatie en uitbreiding van schoolgebouwen.
De aanvragen die via het jaarprogramma lopen zijn aanvragen voor eerste
inrichting, huur of medegebruik en herstel van constructie fouten in
schoolgebouwen. Er zijn twee aanvragen in dit programma opgenomen.
Dat zijn de aanvragen voor de eerste inrichting van het Kesper College en
een aanvraag i.v.m. de jaarlijkse huurvergoeding voor huisvesting van MKD
De Vlinder. Er is één aanvraag ingetrokken omdat deze al voorkwam in het
Uitvoeringsplan IHP. Dat is de aanvraag voor uitbreiding van de
basisschool Al Qalam. Verder zijn er in dit programma geen aanvragen
ingetrokken of afgewezen. Een aanvraag die vorig jaar is aangehouden is
een ruimtevraag van het Segment. Deze aanvraag wordt nu in dit voorstel
verder uitgewerkt.
De schoolbesturen ontvangen een korte samenvatting van dit programma.
Op 2 december wordt in het bestuurlijk overleg de schoolbesturen
gevraagd hiermee akkoord te gaan. Vervolgens zal het programma medio
december aan het College worden aangeboden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het “Programma voorzieningen huisvesting onderwijs
2020”:
a. het toekennen van een huurvergoeding ad. € 12.696,- aan de MKD De
Vlinder en de kosten te dekken uit de exploitatiebegroting 2020;
b. een investeringsbudget beschikbaar stellen ad. € 59.224,- voor de
eerste inrichting van 4 groepen van Het Kesper College. Dit bedrag af te
schrijven over 15 jaar, wat leidt tot een kapitaallast van € 5.577,- in het
eerste jaar;
c. de raad voor te stellen bij het 1e ijkmoment 2020 dit investeringsbudget
op het CIP op te nemen en te openen.

2.6 T. van Vugt
C.P. Dijkstra

Memo dekkend netwerk passend primair onderwijs
samenvatting:
Nadat in augustus 2019 de uitvoerende partner Horizon “De Regenboog”
heeft gesloten ontbeerde Gouda een speciaal onderwijsschool in het
primair onderwijs van cluster 4. Op twee kinderen na hebben alle kinderen

die op De Regenboog les kregen een nieuwe onderwijsplek, of is er een
andere oplossing gevonden. Voor de twee kinderen die geen nieuwe
schoolinschrijving hebben voert Horizon plaatsingsgesprekken, de
gemeente houdt vinger aan de pols. Een van de uitgangspunten van
passend onderwijs is echter “zo thuis nabij mogelijk”. Daarom wordt
gezocht naar een oplossing om een zgn. ‘cluster 4’ onderwijsvoorziening in
Midden-Holland te behouden. Het college informeert de gemeenteraad met
bijgevoegde memo over de vorderingen omtrent een dekkend netwerk
passend onderwijs in deze onderwijsregio zoals toegezegd in de
raadsmemo d.d. 11 juni 2019.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De raadsmemo met bijlage ten aanzien van het dekkend netwerk
passend primair onderwijs te versturen aan de raad, met een tekstuele
aanpassing.

2.7 T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Ambitiedocument Goudasfalt
samenvatting:
De gemeente Gouda heeft op het terrein aan de Gouderaksedijk 30a, 32
en 34 (de voormalige Koudasfaltfabriek) afgelopen jaren ruimte geboden
aan Stichting Goudasfalt om het gebied op een innovatieve wijze te
transformeren van een eenzijdig bedrijventerrein tot een gebied met een
diversiteit aan functies die een meerwaarde opleveren voor de stad Gouda.
Het gaat om een nieuwe manier van organische gebiedsontwikkeling
zonder blauwdruk vooraf. De ontwikkeling is in 2017 aangemeld als
experiment (experiment 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte') in het
kader van de Crisis- en herstelwet, waarmee de gemeente Gouda ervaring
kan opdoen met een andere manier van werken met het oog op de
Omgevingswet. Voor de ontwikkeling van terrein van Goudasfalt worden
hiermee de instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan gebruikt.
Voor de toekomst van deze locatie heeft Gouda nu een ambitiedocument
opgesteld, rekening houdend met de activiteiten en ambities uit de
omgeving (het invloedsgebied). Het ambitiedocument Goudasfalt gaat in op
de samenhang tussen het initiatief en ruimte, water, milieu, natuur,
landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. In het
ambitiedocument legt de gemeente de waarden, thema’s en ambities vast
voor het terrein (de fysieke leefomgeving) voor de langere termijn. Dit
ambitiedocument wordt (in de volgende fase) vertaald naar een
omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) voor
Goudasfalt, waarin de gestelde kaders worden vertaald naar normen, waar
de initiatieven aan getoetst kunnen worden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. Het instemmen met het ambitiedocument Gouderaksedijk 30a, 32 en 34
(GOUDasfalt).
2. Het doorgeleiden van het ambitiedocument Goudasfalt voor
besluitvorming in de raad.

2.8 T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Nieuwsbrief Omgevingswet #1
samenvatting:
Het coalitieakkoord noemt het voorbereiden op de Omgevingswet en de
totstandkoming van de omgevingsvisie als bijzondere aandachtspunten
voor deze collegeperiode. Ter uitvoering van deze opdracht is het
Programmateam Omgevingswet opgericht. Het Programmateam
Omgevingswet rapporteert op de gemaakte voortgang. Bijgevoegde
nieuwsbrief rapporteert over de gemaakte voortgang gedurende 2019.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden ter voorbereiding op de
invoering wordt in 2020 uitgevoerd. Daarom stellen we voor de
gemeenteraad ieder kwartaal over de voortgang te informeren.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het memo en de nieuwsbrief “De Omgevingswet voor
Gouda” en deze ter informatie voorleggen aan de gemeenteraad.

2.9 C.P. Dijkstra

Vaststelling 2018 en subsidiebeschikking 2020 Sociaal Team 0 - 100+
samenvatting:
Voor het college ligt de vaststellingsbeschikking 2018 en de
subsidiebeschikking 2020 voor het sociaal team 0 – 100+. Gezien de
samenhang is ervoor gekozen deze gelijktijdig in besluitvorming te
brengen.
Per 2018 zijn de aparte jeugd en volwassenen teams samengevoegd tot
één team 0 – 100+. Dit is een enorme opgave geweest voor de coöperatie.
Er zijn mooie resultaten behaald, maar tegelijkertijd is een verdere
verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, het terugdringen van
wachtlijsten en de wijze en tijdigheid van rapporteren noodzakelijk. Via de
vaststellingsbeschikking wordt de subsidie over het eerste jaar sociaal
teams 0 – 100+ vastgesteld.
Eind volgend jaar loopt de intentieverklaring tussen de gemeente en de
coöperatie sociaal teams 0-100+ af. Dat maakt de subsidiebeschikking
2020 een jaar waarin verdere doorontwikkeling centraal staat, maar ook de
oriëntatie op 2021.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. Het vaststellen van de vaststellingsbeschikking 2018.
2. Het verlenen van subsidie ter hoogte van maximaal € 6.206.000,00 aan
de Coöperatie Sociaal Teams 0 - 100+ Midden-Holland U.A. ten behoeve
van drie gebiedsgerichte sociaal teams 0 – 100+ in 2020.
3. Het mandateren van Wethouder C. Dijkstra voor ondertekening van de
vaststellingsbeschikking 2018.
4. Het mandateren van Wethouder C. Dijkstra voor ondertekening van de
subsidiebeschikking 2020.

2.10 R.A. Tetteroo

Bestemmingsplan Gouwe Kanaalzone
samenvatting:
Op het perceel gelegen op de hoek van de Koning Wilhelminaweg en de
Tesselschadesstraat zijn Mozaïek Wonen en Woonpartners MiddenHolland van plan om zo’n 63 appartementen voor sociale en middeldure
huur te realiseren. Op deze plek heeft in het verleden een
onderwijsgebouw gestaan, dat inmiddels is gesloopt. Het perceel heeft de
bestemming Maatschappelijk binnen het bestemmingsplan 'Korte Akkeren
2013'. In dit bestemmingsplan is in artikel 3.4 een doorkijk gegeven ten
aanzien van het gemeentelijk beleid voor deze locatie. Er is aangegeven
dat er ongeveer 60 appartementen zouden komen. Daarnaast is in de Nota
Hoogbouw van de gemeente Gouda aangegeven dat hier hoogbouw mag
worden gerealiseerd tot maximaal 35 meter hoog. Hoogbouw kan op deze
plek fungeren als een scharnier tussen de Rotterdamseweg, de Koningin
Wilhelminaweg en het Stroomkanaal en kan aldus de structuur van de stad
versterken, rekening houdend met het Goudse schaalniveau.
Het plan past niet in het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Met
voorliggend bestemmingsplan wordt het nieuwe appartementengebouw
met parkeerterrein en terreininrichting mogelijk gemaakt.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Instemming met de inhoud van de vormvrije mer-beoordeling en op basis
hiervan te besluiten geen milieueffectrapport of plan-m.e.r. op te stellen.
2. Ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Gouwe
Kanaalzone Gouda’ met planidentificatienummer:
NL.IMRO.0513.BPGunningMavo-ON01.
3. Toezending van het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname aan de
raad.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.11 R.A. Tetteroo

Bestemmingsplan 'Zuidelijk Stempel Oost'
samenvatting:
In het kader van de wijkontwikkeling in Gouda Oost wordt door de

gemeente Gouda in samenwerking met Woonpartners Midden-Holland en
Mozaïek Wonen een aantal projecten uitgevoerd. Doel van het project
wijkontwikkeling is de revitalisering van het gebied, zodat een betere en
prettiger wijk ontstaat.
Eén van de herontwikkelingslocaties is het Zuidelijk Stempel Oost met vijf
bouwenveloppen. In dit deelgebied tussen de Sportlaan, Rutgersflat,
Verzetslaan en Teldersstraat zijn/ worden 135 woningen gesloopt. Hiervoor
in de plaats komen 63 appartementen in twee gebouwen en 49
eengezinswoningen.
De Rutgersflat met 56 appartementen blijft behouden. Naast woningbouw
is er ook ruimte voor groen en parkeren. Om deze woningbouw
planologisch mogelijk te maken is dit bestemmingsplan opgesteld.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Instemming met de inhoud van de vormvrije mer-beoordeling en op basis
hiervan te besluiten geen milieueffectrapport of plan-m.e.r. op te stellen.
2. Ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuidelijk Stempel
Oost’.
3. Toezending van het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname aan de
raad.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.12 R.A. Tetteroo

Prestatieafspraken 2020
samenvatting:
Voor 15 december moet de gemeente haar reactie geven op het bod van
iedere woningcorporatie. Daarmee zijn de prestatieafspraken voor 2020
formeel bekrachtigd. Naast het conceptcollegevoorstel zijn de
conceptreacties en de bieding van de 3 corporaties bijgevoegd.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de bijgevoegde reacties op de voorgenomen activiteiten
in 2020 van de woningcorporaties Mozaïek Wonen, Woonpartners MiddenHolland en Woonzorg Nederland, die inhouden dat het college met deze
(concretisering van de) prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2020
instemt.
2. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.13 R.A. Tetteroo

Raadsinformatie premie ontwikkeling collectieve zorgverzekering
voor minima
samenvatting:
Door berichtgeving in landelijke media is het beeld ontstaan dat de
collectieve zorgverzekering voor minima fors duurder wordt. Met

bijgevoegd raadsmemo wordt inzicht gegeven in de Goudse situatie en
daaruit volgt dat de premiestijging van de Goudse collectieve
zorgverzekering voor minima bescheiden is.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De gemeenteraad via bijgevoegd raadsmemo te informeren over de
ontwikkeling van premies van de collectieve zorgverzekering voor minima,
met een tekstuele aanpassing.

2.14 M. Bunnik

Gemeenschappelijke Regeling BSGR 2020-2
samenvatting:
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) in werking. Hierdoor verandert er ook iets in de rechtspositie van de
werknemers van de BSGR. De BSGR wil lid worden van een door de VNG
opgerichte werkgeversvereniging om ervoor te zorgen dat hun werknemers
ook na 1 januari 2020 nog dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als
(gemeente) ambtenaren.
De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR dient te worden
aangepast om te kunnen toetreden tot een werkgeversvereniging.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de bijgevoegde Regeling tot wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
2020, onder voorbehoud van toestemming van de raad.
2. Het voorstellen aan de raad om toestemming te verlenen voor de
vaststelling onder 1.

