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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 18 september 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 18 september 2018.

2. C.P. Dijkstra

Adviesvraag GASD regiovisie huiselijk geweld
samenvatting
In de regio Hollands Midden is in samenspraak met regiogemeenten en
relevante partners de Regiovisie huiselijk geweld Hollands Midden 2019
- 2023, 'geweld hoort nergens thuis' opgesteld.
In dit collegevoorstel wordt verzocht een verzoek te sturen naar de
GASD voor een advies op de visie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de conceptnota ‘Geweld hoort nergens thuis’, Regiovisie Hollands
Midden 2019-2023 vast te stellen voor inspraak;
2. het indienen van een verzoek tot een formeel advies aan de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein op deze conceptnota.

3. C.P. Dijkstra

Ongevraagd advies Aansluiting bij Jeugdmatch verbreden
samenvatting
Jeugdmatch is een systeem waarin hulpverleners en andere
professionals de persoonsgegevens van de jeugdige (tot 23 jaar)
waarover zij zich zorgen maken invoeren (signaal). Deze registratie
bevat geen inhoudelijke informatie, maar geeft professionals inzicht in
elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere (of diens broer of zus).
Door te signaleren in Jeugdmatch weten professionals sneller of een
kind bekend is bij een collega, zodat zij samen in overleg met het gezin
en/of jongere, tot de beste aanpak komen. Doel is dat problemen van
jeugdige vroegtijdig worden gesignaleerd en preventief kan worden
ingegrepen. Jeugdmatch is het lokale signaleringssysteem van de
verwijsindex risicojongeren (VIR). De VIR valt binnen de jeugdwet
Artikel 7.1.3.1 van de Jeugdwet bepaalt dat het college het gebruik van
de verwijsindex bevordert en de aansluiting op de verwijsindex dient te
organiseren.
De Goudse Adviesraad Sociaal Domein heeft een ongevraagd advies
gegeven om de aansluiting bij Jeugdmatch te verbreden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. in te stemmen met de reactie op het ongevraagde advies van de
Cliëntenraad en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) over
de verbreding van Jeugdmatch;
2. de gemeenteraad een afschrift van de brief aan de Cliëntenraad en
de GASD te doen toekomen.

4. H. Niezen

Financiering versnelling verbreding A20
samenvatting
De A20 is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse
regio en als verbinding tussen Utrecht en Rotterdam. Het deel van de
A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda is een grote
bottleneck voor het verkeer. In beide richtingen staan dagelijks files en
er gebeuren veel ongevallen. In het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT) is € 175 miljoen gereserveerd
voor de capaciteitsuitbreiding van de A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda in de periode 2023 - 2026. Rijk, provincie en regio hebben de
wens uitgesproken om tempo te maken bij het verbeteren van de
doorstroming en de verkeersveiligheid op dit deel van de A20. Op 13
februari 2017 heeft de minister de Startbeslissing A20 ondertekend. Op
pagina 17 van de startbeslissing staat: “De financiële middelen voor
het project komen in 2023 beschikbaar en daarom is de start van de
realisatie ook in dat jaar voorzien. Niettemin wil het rijk zoeken naar
mogelijkheden voor versnelling van het proces. Zij staat daarom ook
open voor een eerdere start van de realisatie tussen 2021-2023,
wanneer de regio bereid is tot voorfinanciering. Hierover dienen aparte
afspraken te worden gemaakt in een bestuursovereenkomst”.
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft de
haalbaarheid van de versnelling van de verbreding van de A20
onderzocht en spreekt de intentie uit de verbreding van de A20 met
maximaal 2 jaar te willen versnellen en is voornemens het benodigde
projectbudget binnen de IenW begroting naar voren te halen.

De totale externe kosten voor de versnelling zijn in de orde van grootte
van € 1,5 – 2 miljoen.
Als bijdrage in de kosten van de versnelling stelt IenW voor dat de regio
50% van deze kosten tot maximaal € 1 miljoen voor haar rekening
neemt volgens een bepaalde verdeelsleutel. Rijk en regio streven
ernaar eind 2018 de verkenning af te ronden met een
voorkeursbeslissing en uiterlijk in januari 2019 wordt een
bestuursovereenkomst vastgesteld tussen de minister van IenW en de
regionale partijen.
besluit
Het college van burgemeesters en wethouders van Gouda besluit tot:
1. akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van € 50.000 in 2019 om
een versnelde aanpak van de A20 mogelijk te maken, dit onder
voorwaarde van het tekenen van de definitieve
samenwerkingsovereenkomst;
2. voor de dekking hiervan een beroep te doen op de reserve
“Cofinanciering regionale projecten”;
3. deze bijdrage te verwerken in de meerjarenbegroting 2019 – 2022;
4. de raad te informeren per memo.

