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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 18 juni 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 18 juni 2019.

2. R. Tetteroo

Rapportage woonruimteverdeling 2018
samenvatting:
Via dit rapport informeert het college de raad over de sturing door
de huisvestingsverordening op de toewijzing van sociale
huurwoningen in Gouda in 2018. De rapportage is een terugblik op
de woonruimteverdeling in 2018. Voorgesteld wordt dit rapport na
vaststelling door het college ter informatie naar de raad te sturen.
Uit de rapportage woonruimteverdeling 2018 blijkt dat de goudse
huisvestingsverordening in het algemeen beantwoordt aan haar
doel, maar dat de druk op de sociale woningmarkt toeneemt.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit
tot:

1. Het vaststellen van het rapport 'Rapportage
woonruimteverdeling Gouda 2018'.
2. Het ter informatie doorzenden van het rapport naar de raad.

3. R. Tetteroo
M. Bunnik

Reactie adviesaanvraag beleidsregels deeltijd ondernemen
samenvatting
Met bijgevoegd collegevoorstel borgt de gemeente Gouda het beleid voor
deeltijd ondernemen vanuit de bijstand. In de bijgevoegde beleidsregels
zijn de voorwaarden voor deelname verder uitgewerkt. Ook is een reactie
op het advies hierover van de GASD bijgevoegd. De GASD heeft op
verzoek een advies uitgebracht over de concept beleidsregels voor
deeltijd ondernemen vanuit de bijstand. Geadviseerd wordt deze drie
stukken ter besluitvorming aan het college voor te leggen.
besluit
Het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aanbieden van het re-integratietraject deeltijd ondernemen vanuit
de bijstand:
a. Volgens de voorwaarden zoals omschreven in de beleidsregels deeltijd
ondernemen vanuit de bijstand Gouda 2019.
b. Voor gelijktijdig maximaal 25 deelnemers.
c. In samenwerking met initiatieven en partijen in de stad.
d. Door maandelijkse individuele begeleiding en coaching van de
deelnemers.
e. Door het aanbieden van workshops over ondernemen aan de
deelnemers van het traject.
f. Door het bieden van ondersteuning bij de bedrijfsadministratie.
2. Het verzenden van de reactie op het advies van de Goudse Adviesraad
Sociaal Domein.
3. Het vaststellen van de beleidsregels deeltijd ondernemen vanuit de
bijstand Gouda 2019.

4. M. Bunnik

Vaststellen beheerregeling informatiebeheer (college) en
archiefverordening (raad).
samenvatting:
De huidige archiefverordening en het huidige besluit informatiebeheer
stammen uit 2003. De belangrijkste reden om deze kaders te vervangen
is daarmee gegeven: ze zijn gedateerd. Een belangrijke aanleiding is
bovendien het feit dat de VNG recent ook nieuwe modellen voor beide
beleidskaders uitgebracht heeft, waardoor het wenselijk was beide
stukken in lijn te brengen met deze VNG-modellen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De Beheerregeling informatiebeheer Gouda 2019 vast te stellen.
2. De Beheerregeling informatiebeheer Gouda 2019 bekend te maken
nadat de gemeenteraad de Archiefverordening Gouda 2019, ten aanzien
van de grondslag van de Beheerregeling, ongewijzigd heeft vastgesteld.

3. De Archiefverordening Gouda 2019 ter besluitvorming aan de Raad
voor te leggen.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.
5. M. Bunnik

Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2019 tussen BSGR en haar
deelnemers
samenvatting:
De meest recente dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen de BSGR
en haar deelnemers dateert van 2016. Vanwege een aantal
ontwikkelingen heeft het bestuur van de BSGR 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 bijgevoegde
Dienstverleningsovereenkomst 2019 aan te gaan, welke door het DB van
de BSGR op 21 maart 2019 is geaccordeerd.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aangaan van bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst 2019
tussen Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland en haar deelnemers.
2. Het verzoeken van de burgemeester om volmacht te verlenen aan de
gemeentesecretaris (zie bijlage) om de betreffende
Dienstverleningsovereenkomst 2019 te ondertekenen.

6. H. Niezen

Duurzame en slimme stadslogistiek binnenstad Gouda
samenvatting
In 2017 heeft de gemeente Gouda haar Mobiliteitsplan 2017-2026 “Stad
in Beweging” vastgesteld. Eén van de opgaven is om het beeld en de
beleving van de historische binnenstad te borgen en te versterken. In het
coalitieakkoord van 2018 geeft het college aan dat er in de historische
binnenstad diverse kansen, ambities en opgaven samenkomen. Enerzijds
is het doel om de gastvrijheid en de bereikbaarheid van het centrum te
verbeteren, anderzijds constateert het college ook dat er problemen zijn
met verzakkingen en de effecten van trillingen door zwaar
goederenvervoer.
Om aan deze opgave invulling te geven heeft de gemeente in 2018 een
uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2018-2020 opgesteld met diverse
maatregelen en projecten t.b.v. duurzame mobiliteit. Om de problemen
van zwaar vrachtverkeer aan te pakken richt de gemeente zich in

toenemende mate op het verslimmen en verduurzamen van de
stadslogistiek.
De gemeente heeft, in samenspraak met stakeholders, een Quick Scan
laten uitvoeren om de haalbaarheid van de benoemde
uitvoeringsmaatregelen te verkennen en tot een versnelling te komen.
Met dit voorstel stemt het college in met de conclusies van deze Quick
Scan en de acties die daaruit voortkomen, zoals het ondertekenen van de
Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (GD ZES). Ook onderschrijft het
college de ambitie om toe te werken naar zero emissie stadslogistiek in
de historische binnenstad van Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. In te stemmen met de notitie Quickscan Duurzame en slimme
stadslogistiek en de daaruit voortvloeiende acties, met een tekstuele
aanpassing.
2. De intentieovereenkomst Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek te
ondertekenen.
3. Toe te werken naar een onderbouwd implementatiebesluit voor het
instellen van een Zero Emissie Zone stadslogistiek in de binnenstad.
4. De raad te informeren met bijgaande raadsmemo, met een tekstuele
aanpassing.

