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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 12 december 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 12 december
2017.

1. M. Schoenmaker

Jaarlijkse update Goudse organisatie-uitgangspunten en mandaten
samenvatting
Aan het einde van ieder kalenderjaar wordt de organisatie gevraagd
weer eens kritisch naar de mandaten te kijken. Kunnen we nog uit de
voeten met de huidige mandaten? Zijn ze nog actueel?
Met deze jaarlijkse exercitie zorgen we ervoor dat onze mandaten up tot
date en compleet zijn.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit.

2. M. Schoenmaker

IVB Actieplan 2018
samenvatting
Dit IVB Actieplan is gebaseerd op de Kadernota Veiligheid 2015-2018
en op de Veiligheidsanalyse 2014.
Onderstaande veiligheidsprioriteiten zijn in de Kadernota bepaald en
vorig jaar is hier de prioriteit Aanpak van Ondermijning aan toegevoegd.
Ook in 2018 zal deze prioriteit onderdeel vormen van het jaarplan.
De indeling in prioriteiten in het Actieplan 2018 is als volgt:
1. Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak
woninginbraken
2. Aanpak van ondermijning
3. Voorkomen van radicalisering
4. Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
5. Terugdringen van sociale overlast
Het Actieplan start met een terugblik. Per prioriteit wordt aangegeven
wat de inzet in 2017 is geweest en welke resultaten zijn behaald.
Wanneer we 2016 en 2017 met elkaar vergelijken zien we een daling
van het totaal aantal misdrijven met 15%. Het aantal High Impact
Crimes, waaronder ook de woninginbraken vallen, is gedaald met 4%.
De doelstelling op het gebied van Woninginbraken is met een daling van
9% zo goed als behaald.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het IVB Actieplan 2018met tekstuele
aanpassing;
2. het aanbieden van het IVB actieplan 2018 met bijbehorende
raadsmemo ter bespreking aan de gemeenteraad;
3. het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder om na
bespreking in de raad eventuele wijzigingen door te voeren in
het Actieplan.

3. D.A. Bergman

Aanwijsbesluit toezichthouder leegstandverordening Gouda
samenvatting
Op 19 april 2017 is de Leegstandverordening Gouda in werking
getreden. Op grond van de verordening dient leegstand gedurende een
half jaar na datum inwerkingtreding te worden gemeld bij de gemeente.
Vervolgens dient de gemeente binnen drie maanden een gesprek te
houden met de eigenaar, waarna de gemeente de eigenaar een
gebruiker kan voorstellen. Indien de eigenaar de voorgedragen
gebruiker niet accepteert, zal de gemeente formeel moeten handhaven.
Hiertoe dienen toezichthouders te worden aangewezen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanwijzen van de heer H. de Jong en de heer J. Aantjes als
toezichthouders ter uitvoering van de hoofdstukken II t/m IV
van de Leegstandwet en de Leegstandverordening Gouda.

4. D.A. Bergman

Kunstwerk stationsgebied
samenvatting
Op 21 november jl. heeft het college het voorlopig ontwerp voor de
herinrichting van het zuidelijk stationsgebied vastgesteld. In het
inrichtingsplan is een zone aangegeven voor een kunstwerk. Om een
programma voor de kunsttoepassing te formuleren en de
selectieprocedure te bepalen, wordt voorgesteld een kunstcommissie in
het leven te roepen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ten behoeve van een nieuw kunstwerk in het zuidelijk
stationsgebied een kunstcommissie in het leven te roepen,
verantwoordelijk voor de opdrachtformulering en uiteindelijke
selectie van een werk.

5. R.A. Tetteroo

Subsidieplafonds stedelijke vernieuwing 2018
samenvatting
Vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is er in 2018
nog geld beschikbaar voor eigenaren om gemeentelijke monumenten
met subsidie te restaureren. Ook is er geld voor eigenaren of huurders
van winkels in het kernwinkelgebied om winkelpuien met subsidie te
verbeteren. Hierdoor neemt de leefbaarheid en het aanzien en daarmee
het woon- en winkelgenot in Gouda toe. Er is op dit moment geen geld
meer voor eigenaren om zelfstandige woningen boven winkels in het
kernwinkelgebied met subsidie te maken. Verder is er geen geld meer
voor ontwikkelende partijen van woningbouwprojecten om een
kwaliteitsinstrument toekomstgericht bouwen met subsidie te gebruiken.
Door subsidieplafonds in te voeren zorgt het college ervoor dat er geen
overschrijding van de beschikbare budgetten voor deze
subsidieregelingen kan ontstaan.
Op grond van artikel 3 lid 1 moet het college van burgemeester en
wethouders jaarlijks de subsidieplafonds vaststellen voor de
verstrekking van subsidies voor de in de Subsidieverordening stedelijke
vernieuwing 2011 vermelde subsidiabele activiteiten. Daarmee ligt het
bedrag vast dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal beschikbaar
is voor de verstrekking van subsidies krachtens deze
subsidieverordening. Het betreft de volgende activiteiten:
1. het restaureren van gemeentelijke monumenten;
2. het creëren van woningen boven winkels;
3. het verbeteren van de esthetische kwaliteit van winkelpuien;
4. het gebruiken van kwaliteitsinstrumenten toekomstgericht bouwen, te
onderscheiden in:
a. activiteit GPR-Stedebouw/DPL;
b. activiteit GPR-Gebouw;
c. activiteit Woonkeur.
Het besluit onder 1 regelt de instelling van de subsidieplafonds voor het
jaar 2018 waardoor een eventuele budgetoverschrijding wordt
voorkomen.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de volgende subsidieplafonds voor de in de
Subsidieverordening stedelijke vernieuwing genoemde
activiteiten voor de periode 1 januari tot en met 31 december
2018:
a. het restaureren van gemeentelijke monumenten: € 200.724,-;
b. het creëren van woningen boven winkels: € 0,-;
c. het verbeteren van de esthetische kwaliteit van winkelpuien: €
35.000,-;
d. het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht
bouwen: € 0,-.
2. wethouder Tetteroo te mandateren uit budget a. € 30.000,- over
te boeken naar budget b. als dit volgens de regels mogelijk is.

6. J.M. de Laat

Uitwerking akkoord modernisering arbeidsvoorwaarden
samenvatting
Met de vakbondsdelegatie in de commissie van Georganiseerd Overleg
is een akkoord bereikt over modernisering van arbeidsvoorwaarden. De
uitwerking van dit akkoord leidt tot vaststelling van een nieuwe
Vakantieregeling Gouda, een nieuwe Werktijdenregeling Gouda en een
nieuwe Regeling loopbaanontwikkeling Gouda.
De hoofdlijnen van het akkoord over modernisering van
arbeidsvoorwaarden zijn als volgt:
1. Iedere voltijdmedewerker heeft, naast het wettelijk verlof, aanspraak
op bovenwettelijk verlof: per 1 januari 2018 16 uur, per 1 januari 2019
20 uur en vanaf 1 januari 2020 24 uur per jaar. Deeltijdmedewerkers
naar evenredigheid. Leeftijdsverlof en schaalverlof vervallen vanaf 1
januari 2018;
2. De 60-jarigenregeling is vervallen met ingang van 1 januari 2017,
behoudens overgangsrecht in de periode tot 1 januari 2020. Vanaf die
datum kan niemand meer gebruik maken van de regeling;
3. Iedere voltijdmedewerker heeft vanaf 1 januari 2018 aanspraak op 16
uur verlof voor individuele, loopbaangerelateerde opleidings- en
ontwikkelingswensen gericht op bevordering van de eigen inzetbaarheid
en arbeidsmarktpotentie. Deeltijdmedewerkers naar evenredigheid.
Iedere medewerker heeft voor deze loopbaangerelateerde opleidingsen ontwikkelingswensen aanspraak op een loopbaanbudget van 400
euro per jaar;
4. Uiterlijk 1 januari 2018 wordt vitaliteitsbeleid ingevoerd, waarbij onder
andere aandacht bestaat voor verschillende levensfasen.
Het gestelde onder 1 is vastgelegd in de nieuwe Vakantieregeling
Gouda, het gestelde onder 2 in de nieuwe Werktijdenregeling Gouda
en het gestelde onder 3 in de nieuwe Regeling loopbaanontwikkeling
Gouda.
Op het gebied van vitaliteitsbeleid worden doorlopend activiteiten
ontplooid.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de Vakantieregeling Gouda;
2. vaststelling van de Werktijdenregeling Gouda;
3. vaststelling van de Regeling loopbaanontwikkeling Gouda.

7. J.M. de Laat

Wijziging Regeling IKB Gouda
samenvatting
De vakbondsdelegatie in de commissie van Georganiseerd Overleg
heeft voorgesteld om de resterende vrije ruimte in de (fiscale)
werkkostenregeling te benutten om (actieve) sportbeoefening als lokaal
bestedingsdoel in de Regeling IKB Gouda aan te wijzen.
Eén van de speerpunten van de bedrijfsvoering is bewustwording van
en het bevorderen van vitaliteit. Bewegen draagt in belangrijke mate bij
aan vitaliteit. De Goudse medewerker heeft veelal een zittend beroep (=
'het nieuwe roken'). Ter stimulering van bewegen wordt daarom
voorgesteld de onbenutte ruimte in de werkkostenregeling (50.000 euro
per jaar) in te zetten voor vergoeding van de kosten van (actieve)
sportbeoefening tot een maximum van 100 euro per jaar per
medewerker.
Er is geen sprake van een werkgeversbijdrage. De medewerker wordt in
staat gesteld zijn individueel keuzebudget (IKB) jaarlijks tot een
maximum van 100 euro op een fiscaal vriendelijke wijze uit te ruilen
tegen de door hem gemaakte kosten van (actieve) sportbeoefening.
Hierdoor geniet de medewerker een fiscaal voordeel.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de Regeling IKB Gouda.

8. C.P. Dijkstra

Handhavingbeleid kinderopvang
samenvatting
De Nota Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzalen Gouda
en de Beleidsregels bestuurlijke boete Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gouda (handhavingsbeleid
kinderopvang en peuterspeelzalen) zijn vastgesteld door het college van
gemeente Gouda d.d. 26 februari 2013. Vanaf 1 januari 2018 is er
nieuwe wet- en regelgeving (Wet harmonisatie en Wet Innovatie en
Kwaliteit Kinderopvang) van kracht. Hierdoor is het nodig om het huidige
handhavingsbeleid en de beleidsregels aan te passen aan de nieuwe
wet- en regelgeving. Het huidige handhavingsbeleid wijzigt inhoudelijk
niet.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aan de nieuwe wet-en regelgeving aangepaste
Handhavingbeleid kinderopvang Gouda vast te stellen;

2. de Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Gouda vast te
stellen.

9. J.W. van Gelder

Subsidiebeschikking Stichting GoudApot 2018
samenvatting
Stichting GoudApot ontvangt budget in de vorm van een subsidie om
dat ter beschikking te stellen voor initiatieven die goed zijn voor de stad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het beschikken van subsidie van € 240.000 aan de stichting
GoudApot voor 2018;
2. machtigen van wethouder Van Gelder om de beschikking te
ondertekenen.

10. J.W. van Gelder

Vaststellen dienstverleningsovereenkomst Sport
samenvatting
De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Sport.Gouda voor het
beheer, de exploitatie en het onderhoud van de sportaccommodaties en
de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid loopt op 31 december
2017 af. Voorgesteld wordt een nieuwe Dienstverleningsovereenkomst
met Sport.Gouda aan te gaan voor 10 jaar, met na 5 jaar een evaluatie.
Het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst is de bevoegdheid
van het college.
Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet wordt voorgesteld
de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en
bedenkingen over dit besluit aan het college kenbaar te maken.
De raad heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en heeft haar
wensen en bedenkingen geformuleerd. Zij heeft deze op 29 november
2017 vastgesteld en middels een brief kenbaar gemaakt aan het
college. Enkele wensen en bedenkingen van de raad zijn voor het
college reden om de DVO op enkele punten aan te passen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de Dienstverleningsovereenkomst Sport met Sport.Gouda aan
te gaan;
2. de wethouder Sport te mandateren voor het aanbrengen van
beperkte tekstuele wijzigingen en de
Dienstverleningsovereenkomst namens de gemeente te
ondertekenen;
3. de gemeenteraad via bijgevoegd memo hierover te informeren.

11. H. Niezen

Aanbestedingsdocumenten Collectief vraagafhankelijk vervoer
2018
samenvatting
Begin november heeft de Stichting CVV de betrokken gemeenten en de

provincie vertrouwelijk op de hoogte gesteld dat in goede samenspraak
met DVG is besloten de samenwerking in de zomer van 2018 te
beëindigen. Hier heeft het college in haar vergadering van 7 november
2017 kennis van genomen. In dat kader liggen nu de
aanbestedingsdocumenten voor. Tevens wordt ingegaan op de
gevolgen van deze aanbesteding voor de planning van de integratie van
het totale doelgroepenvervoer. Het nieuwe contract van het CVV gaat in
per 1 augustus 2018.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de aanbestedingsdocumenten voor de
aanbesteding Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV);
2. het instemmen met de aangepaste planning voor de integratie
doelgroepenvervoer en (kleinschalig) openbaar vervoer.
3. de gemeenteraad hierover te informeren via een raadsmemo.
4. wethouder Niezen te mandateren voor het opstellen van de
raadsmemo.

12. H. Niezen

Onttrekken aan het openbaar verkeer (resterende) gedeelte
Molenpad
samenvatting
Voorstel tot onttrekken aan het openbaar verkeer van (het resterende)
gedeelte van het Molenpad. Op 3 oktober 2017 (kenmerk 1421) heeft
uw college besloten het gemeentelijk deel van het Molenpad aan het
openbaar verkeer te onttrekken. Het gemeentelijk deel is inmiddels
verkocht; alle eigenaren van de aangrenzende percelen hebben een
koopovereenkomst getekend. Het besluit tot onttrekking van het
gemeentelijk deel is praktisch gezien onherroepelijk geworden.
Daarmee is de weg vrij om ook het gedeelte van het Molendpad dat niet
in eigendom is van de gemeente, te onttrekken aan het openbaar
verkeer.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het op grond van artikel 9 van de Wegenwet onttrekken aan het
openbaar verkeer van het op bijgaande tekening aangegeven
gedeelte van het Molenpad.

13. J.M. de Laat

Ter kennisname: Interim Managementletter (IML) 2017
samenvatting
Elke jaar voert de accountant een interim controle uit. Het doel van deze
controle is om enerzijds de interne beheersing van de gemeente Gouda
te beoordelen en anderzijds aspecten te duiden die bij de
jaarrekeningcontrole aanvullend werkzaamheden vereisen.
In bijgaande managementletter zijn de bevindingen van de account
opgenomen. Deze bevindingen zijn aan de betreffende afdelingen
voorgelegd. Bevindingen van de accountant en reacties van de
afdelingen zijn vervolgens door de concernstaf getoetst. Als gevolg
hiervan resulteren zes bevindingen die opvolging verdienen met het oog

op de controle van de jaarrekening.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de managementletter van BDO;
2. het kennisnemen van de reactie op de managementletter van
de concernstaf.

14. J.M. de Laat

Ter kennisname: Rapportage Interbestuurlijk Toezicht
samenvatting
De provincie heeft de prestaties van de Zuid-Hollandse gemeenten
beoordeeld en gebundeld. Op het totaalbeeld zijn de prestaties van
2016 afgezet tegen de ontwikkelingen in 2017 en indien van toepassing
voorzien van bestuurlijke aandachtspunten en te ondernemen acties.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de Interbestuurlijk toezicht rapportage
2017;
2. het kennisnemen van de huidige stand van zaken.

