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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 5 april 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 5 april 2016.

2. D.A. Bergman
R.A. Tetteroo

Aanvullende bestuurlijke afspraken voor de toeleiding naar een
(leerwerk)baan van jongeren zonder startkwalificatie van 18 tot 27
jaar
samenvatting
De ministers van Onderwijs (OCW) en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (SZW) vragen de centrumgemeenten van de
Arbeidsmarktregio’s en RMC regio’s bij monde van de coördinerend
wethouder Aanpak Jeugdwerkloosheid van de centrumgemeente
arbeidsmarktregio en de wethouder contactgemeente RMC-regio’s om
voor 15 april 2016 hun (digitale) handtekening te zetten onder een
document ‘Aanvullende bestuurlijke afspraken voor de toeleiding naar

een (leerwerk)baan van jongeren zonder startkwalificatie van 18 tot 27
jaar’. Dit in navolging van de door de wethouder sociale zaken en de
wethouder onderwijs, samen met het UWV, op 31 maart 2015
ondertekende intentieverklaring ‘Samen naar een werkende toekomst’.
Met deze laatste intentieverklaring gaven de regiogemeenten aan zich in
te spannen om jongeren met een uitkering en jongeren zonder
startkwalificatie naar werk en/of school te leiden. Met deze nadere
bestuurlijke afspraken willen de ministeries aanvullende bestuurlijke
afspraken maken over de jongeren zonder startkwalificatie van 18-27
jaar met als doel hen toe te leiden naar een (leerwerk)baan.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het maken van bijgevoegde aanvullende bestuurlijke afspraken voor
de toeleiding naar een (leerwerk)baan van jongeren zonder
startkwalificatie van 18-27 jaar;
2. mandatering van de wethouder Onderwijs en de wethouder Sociale
Zaken en Werkgelegenheid om de aanvullende bestuurlijke afspraken te
ondertekenen.

3. R.A. Tetteroo

Bestemmingsplan Veegplan 2015
samenvatting
In de praktijk blijkt dat voor een aantal bestemmingsplannen op enkele
ondergeschikte punten technische aanpassing wenselijk is. Het gaat dan
bijvoorbeeld om feitelijke situaties die niet stroken met de planologische
situatie, snippergroen waarvoor een andere bestemming gewenst is of
kleine gewenste aanpassingen of correcties die als gevolg van
gerechtelijke uitspraken moeten worden doorgevoerd.
Om voor deze zaken een betere planologische regeling te treffen, is in
2013 voor het eerst een bestemmingsplan Veegplan opgesteld. In dit
Veegplan zijn de voorgestelde wijzigingen van een aantal
bestemmingsplannen gebundeld voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
bestemmingsplan Veegplan is in januari 2014 vastgesteld door de
gemeenteraad.
Ook nadien zijn in bestaande bestemmingsplannen een aantal kleine
foutjes ontdekt. Met de opgedane ervaringen uit het eerste Veegplan
wordt daarom nu opnieuw een Veegplan (Veegplan 2015) opgesteld om
dit te corrigeren.
De achterblijflocatie van de Lidl aan de Dunantsingel 92 zit er ook in. De
bestemming is aangepast in 'Gemengd', zodat er geen supermarkt meer
kan vestigen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Veegplan 2015
voor eenieder gedurende zes weken;
2. toezending van het ontwerpbestemmingsplan aan de raad ter
kennisneming.
3. het mandateren van wethouder Tetteroo voor aanpassingen

4. R.A. Tetteroo

Begroting RZG Zuidplas 2017
samenvatting

J.M. de Laat

Collegevoorstel betreffende de programmabegroting 2017 en
meerjarenbegroting 2018-2020/concept jaarrekening 2015 van
Grondbank RZG Zuidplas.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. aanbieding van de programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting
2018-2020 / concept jaarrekening 2015 van Grondbank RZG Zuidplas
aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze op de
ontwerpbegroting in te brengen en bijgevoegde concept-brief naar de
Grondbank RZG Zuidplas te verzenden.

5. J.M. de Laat

Bedrijvenschap Regio Gouda Programmabegroting 2017-2018
samenvatting
Door het Bedrijvenschap Regio Gouda is de conceptbegroting 20172018 aan de gemeenteraad gezonden met het verzoek om een
zienswijze hierover kenbaar te maken.
Belangrijk uitgangspunt is dat het Bedrijvenschap Regio Gouda een
sluitende grondexploitatie op eindwaarde heeft.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan het Bedrijvenschap regio Gouda
te berichten dat voldaan wordt aan dit uitgangspunt - er wordt een
positief resultaat verwacht aan het einde van de looptijd in 2018 - en
een zienswijze dus achterwege blijft.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerpbegroting 2017-2018 en jaarrekening
2015 van het Bedrijvenschap Regio Gouda aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad akkoord te gaan met de ontwerpbegroting
2017-2018 van het Bedrijvenschap Regio Gouda door geen zienswijze
in te dienen;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan het
Bedrijvenschap Regio Gouda te verzenden waarin wordt aangegeven
dat geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017-2018 zal worden
ingebracht.

6. L.J. Werger

Adviesaanvraag GASD t.b.v. Regionaal kader MZ 2017-2020
samenvatting
Het Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden-Holland 2013-2016
loopt in 2016 af.
In dit geactualiseerde regionale (concept)kader spreken de gemeenten
van Midden-Holland, zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers,
woningcorporaties en zorgkantoor/verzekeraar VGZ met elkaar de
bereidheid uit om te zorgen voor een sluitende en integrale aanpak voor
mensen in een kwetsbare positie. Daarbij is het uitgangspunt: zoveel
mogelijk lokaal, maar regionaal waar nodig. Het college van
burgemeester en wethouders wordt gevraagd om te besluiten tot het
indienen van een formeel verzoek om advies aan de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein.
besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het indienen van een verzoek om formeel advies aan de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein over het (concept) Regionaal kader
maatschappelijke zorg 2017-2020.

