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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 25 oktober 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 25 oktober 2016.

2.

M. Schoenmaker

Collegekosten 3de kwartaal 2016
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft
gepubliceerd. Bijgaand een overzicht van het afgelopen kwartaal.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het overzicht met de collegekosten 3de kwartaal 2016;
2. publicatie van het overzicht op www.gouda.nl/college.

3.

M. Schoenmaker

Antwoordbrief inzake Verzetsmuseum
samenvatting
Naar aanleiding van de dreigende sluiting van het Verzetsmuseum is een
brief ontvangen. Voorstel is bijgevoegde antwoordbrief vast te stellen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de antwoordbrief met mandaat wethouder Bergman
voor tekstuele aanpassing.

4.

D.A. Bergman

Benoeming leden commissie Cultuurhistorie
samenvatting
De Commissie Cultuurhistorie adviseert op verzoek of uit eigener
beweging aan uw college over cultuurhistorische aangelegenheden in de
ruimste zin van het woord en in het bijzonder over
monumentenaangelegenheden en archeologie. Door het vertrek van
twee leden zijn vacatures ontstaan in de commissie. Voorgesteld wordt
om de twee plaatsvervangende leden nu te benoemen tot lid van de
commissie. Het betreft mevrouw M. van Veen te Leidschendam en de
heer C.J. van der Peet te Utrecht. Mevrouw Monique van Veen is een
oude bekende van de commissie. Zij had al eerder zitting in de Goudse
commissie als archeoloog en is bereid gevonden om opnieuw te
adviseren over zaken die de archeologie aangaan. Ze is als archeoloog
werkzaam bij de gemeente Den Haag en is ondermeer projectleider van
het archeologisch onderzoek dat momenteel plaatsvindt op het
Binnenhof. De heer Corjan van der Peet is sinds 1985 werkzaam bij
Atelier Rijksbouwmeester als adviseur monumenten. Hij is tevens
plaatsvervangend lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. benoeming van mevrouw M. van Veen te Leidschendam en de heer
C.J. van der Peet te Utrecht tot leden van de (advies-)Commissie
Cultuurhistorie.

5.

J.M. de Laat

ICT – overeenkomst
samenvatting
De ontwikkelingen “Decentralisaties”, “Digitaal 2017” en de “Digitale
Agenda 2020” heeft grote invloed op de bedrijfsvoering bij gemeenten.
De nadruk bij “Digitaal 2017” is dat o.a. de dienstverlening in grote mate
digitaal gaat plaatsvinden. Daarnaast worden o.a. bij de
“Decentralisaties”, steeds meer netwerken (tussen Rijk, gemeenten en
ketenpartners) aan elkaar gekoppeld voor het uitwisselen van informatie
welke noodzakelijk is voor de uitvoering. De “Digitale Agenda 2020”
beschrijft de ambities en prioritaire thema’s van de Nederlandse
gemeenten op het gebied van informatievoorziening
Dit vraagt een goede ICT infrastructuur en beheersomgeving, waarbij
wordt gezorgd voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid, continuïteit en
kwaliteit. Door de ICT – infrastructuur met elkaar te delen en de diensten
hiervoor op één locatie te beheren, ontstaat gemeenschappelijke beheer
en zo worden de noodzakelijke kennis en kunde gebundeld.
Doelstelling is het bereiken van gezamenlijke synergievoordelen in

kwaliteit, kennis, vermindering van de kwetsbaarheid, zorgen voor
continuïteit, flexibiliteit en ontzorgen op een manier die leidt tot maximale
effectiviteit en efficiency.
De afspraken voor de levering van automatiseringsdiensten zijn
opgesteld in gezamenlijkheid.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van de ICT - overeenkomst “Gouwe IJssel” met de
gemeente Waddinxveen;
2. het machtigen van de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling om namens
de gemeente Gouda de overeenkomst onder 1. te ondertekenen;
3. het machtigen van de directeur om alles te doen en/of na te laten in
het belang van het aangaan van de overeenkomst onder 1, daaronder
mede begrepen het aanbrengen van ondergeschikte
wijzigingen/aanvullingen in de overeenkomst;
4. het machtigen van het afdelingshoofd Informatievoorziening en
Automatisering tot het aangaan van de Bijlage aanvullende afspraken
ICT Overeenkomst, een Dossier Afspraken en procedures, Product en
Dienstencatalogus en een Dossier Financiële Afspraken.
6.

J.W. van Gelder

Verlenging met 1 jaar van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Sport.Gouda
samenvatting
De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Sport.Gouda voor het
beheer van de sportaccommodaties en uitvoering van het gemeentelijk
sportbeleid loopt op 31 december 2016 af. Op 8 juni jl. heeft het college
van B &W via een brief aan Sport.Gouda de intentie uitgesproken de
DVO met ingang van 1 januari 2017 met 10 jaar te verlengen, onder het
voorbehoud van een positief besluit van de gemeenteraad over de
(voorwaarden van) verlenging.
De afgelopen maanden is overleg gevoerd met Sport.Gouda over de
verlenging van deze DVO. In dit proces zijn ook punten naar boven
gekomen waarover een bestuurlijk standpunt en besluit moet worden
(in)genomen. Om dit traject zorgvuldig te kunnen doorlopen is tijd nodig.
Dit maakt dat een definitief besluit over de verlening van de DVO niet
meer dit jaar genomen kan worden. Daarom wordt voorgesteld de DVO
nu met één jaar ongewijzigd (maar wel met verwerking van de
taakstelling op Sport van € 100.000) te verlengen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ondertekenen van het bijgevoegde addendum en daarmee de
dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda van 19 december 2006
ongewijzigd, maar met verwerking van de taakstelling voor 2017 op sport,
met één jaar te verlengen tot en met 31 december 2017;
2. de wethouder Sport te mandateren om namens burgemeester en
wethouders het addendum te ondertekenen;
3. de gemeenteraad via bijgevoegde memo met tekstuele aanpassing
over dit besluit te informeren.

