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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 8 maart 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 8 maart 2016.

2. R.A. Tetteroo

City Deal binnenstedelijk bouwen en transformatie
samenvatting
Het Rijk werkt met steden, private partijen, kennisinstellingen en andere
actoren aan de Agenda Stad. Deze agenda moet de groei, innovatie en
leefbaarheid van steden in samenhang versterken en daarmee het
concurrentievermogen en groeipotentieel van het Nederlandse
stedennetwerk vergroten. City Deals zijn een middel om deze
doelstelling van de Agenda Stad te realiseren.
In de voorliggende City Deal binnenstedelijk bouwen en transformatie
werken partijen aan nieuwe allianties en business cases om
binnenstedelijk bouwen van woningen door transformatie een impuls te

geven.
Voor deze City Deal hebben zeven gemeenten uit de Zuidelijke
Randstad pilots voor binnenstedelijke gebieds- en gebouwtransformatie
ingebracht. Gouda brengt twee gebouwtransformatieprojecten in:
Agnietenstraat en Julianastaete.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van de voorliggende concept City Deal binnenstedelijk
bouwen en transformatie;
2. het mandateren van wethouder Tetteroo om kleine wijzigingen in de
City Deal aan te brengen of te accorderen;
3. het verlenen van een volmacht aan wethouder Tetteroo de City Deal
te ondertekenen;
4. het opstellen van een persbericht;
5. het informeren van de gemeenteraad via een raadsmemo.

3. J.M. de Laat

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2016 tussen BSGR en haar
deelnemers
samenvatting
In 2012 is een dienstverleningsovereenkomst gesloten tussen de BSGR
en haar toenmalige deelnemers. Met de per 1 januari 2013 toegetreden
gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Katwijk is in 2013 een
gelijkluidende afzonderlijke DVO gesloten. Met de per 1 januari 2016
toegetreden gemeente Waddinxveen zou een gelijkluidende DVO
kunnen worden gesloten. Het bestuur van de BSGR heeft echter
besloten om de tekst van de huidige DVO onder de loep te nemen en te
bezien in hoeverre deze kan worden geactualiseerd. Dat heeft geleid tot
een aantal technische wijzigingen, wijzigingen als gevolg van gewijzigde
wet- en regelgeving en wijzigingen als gevolg van nadere afspraken
tussen de BSGR en haar deelnemers die nog niet in de DVO waren
vastgelegd. Alle wijzigingen zijn doorgesproken en afgestemd met de
regiefunctionarissen van de deelnemers. Geadviseerd wordt in te
stemmen met bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst 2016
tussen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en haar deelnemers;
2. het verzoeken van de burgemeester om volmacht te verlenen aan de
wnd. gemeentesecretaris (zie bijlage) om de betreffende
Dienstverleningsovereenkomst 2016 te ondertekenen.

4. J.M. de Laat

Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen 20172020
samenvatting
Met “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
Hollands Midden” hanteren de gemeenten in de regio Hollands-Midden
sinds 2011 een uniform financieel kader voor de jaarlijks toe te passen
prijsindexatie in de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen
in de regio Hollands-Midden. Het college heeft in haar vergadering van
13 september 2013 deze kaderstelling tevens van toepassing verklaard

op die gemeenschappelijke regelingen die niet behoren tot de regio
Hollands Midden waaraan Gouda deelneemt.
De portefeuillehouders financiën in de regio Hollands-Midden hebben
gemeend dat het goed is opnieuw een financieel kader vast te stellen
voor de periode 2017-2020 voor de Gemeenschappelijke Regelingen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisneming van de financiële kaderstelling van het bestuurlijk
overleg gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor
begrotingen 2017-2020;
2. de algemene kaderstelling van toepassing te verklaren voor alle
gemeenschappelijke regelingen waaraan Gouda deelneemt.

