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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 13 december 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 13 december 2016.

2.

M. Schoenmaker

Wijziging Mandatenbesluit 2012
samenvatting
Het besluit tot wijziging van het Mandatenbesluit 2012 betreft de jaarlijkse
update.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. wijziging van het Mandatenbesluit 2012, deel A (inhoudelijke
mandaten) en C (rechtspositie) conform bijgevoegd concept
wijzigingsbesluit;
2. ondertekening van het wijzigingsbesluit;
3. tekstuele wijziging van het collegevoorstel.

3.

J.M. de Laat

Wijziging CAR en GUWO in verband met invoering IKB per 1 januari
2017
samenvatting
In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
tussen de sociale partners in de sector Gemeenten (College voor
Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF) is overeengekomen om
met ingang van 1 januari 2017 een Individueel Keuzebudget (IKB) in te
voeren. De regeling van het IKB wordt opgenomen in paragraaf 5 van
hoofdstuk 3 (Salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen) van de
CAR. Hiervan is door het LOGA mededeling gedaan in de circulaire d.d.
29 juni 2016. De invoering van het IKB leidt ook tot technische
wijzigingen in de CAR en de GUWO. Hiervan is door het LOGA
mededeling gedaan in de circulaire d.d. 10 november 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde verordening tot wijziging van de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten
(CAR) en de Goudse Uitwerkingsovereenkomst (GUWO) in verband met
de invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) met ingang van 1
januari 2017.

4.

J.M. de Laat

Regeling aanstelling in algemene dienst Gouda
samenvatting
In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
tussen de sociale partners in de sector Gemeenten (College voor
Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF) is overeengekomen om
met ingang van 1 januari 2013 de aanstelling in algemene dienst in te
voeren. De regeling van de aanstelling in algemene dienst is opgenomen
in artikel 2:1A van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de
sector Gemeenten (CAR). In het tweede lid van dit artikel is de opdracht
vervat om de aanstelling in algemene dienst nader uit te werken. Hiertoe
dient de Regeling aanstelling in algemene dienst Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de Regeling aanstelling in algemene dienst Gouda.

5.

C.P. Dijkstra

Subsidie Voortouw 2017
samenvatting
Uw college heeft op 8 juli 2014 besloten tot een projectuitvoering voor de
doorontwikkeling naar drie gebiedsgerichte sociaal teams voor
volwassenen in Gouda. Bewust is de keuze gemaakt zorgvuldig de tijd te
nemen voor de doorontwikkeling van het concept van de sociaal teams.
Hiervoor is een projectperiode van drie jaar gekozen. 2017 is het derde
projectjaar. In 2015 zijn er goede resultaten geboekt, zo hebben de
sociaal teams zo’n 1900 huishoudens in Gouda bereikt en is de
tevredenheid over de ondersteuning hoog. Het overschot van de subsidie
over 2015 wordt door Voortouw ingezet om de sociaal teams verder te
ontwikkelen en om uitgestelde kosten te financieren.

Bij vaststelling van de subsidiestaat 2017 is aangekondigd dat u een
separaat voorstel ontvangt voor de subsidieverlening sociaal teams
volwassenen. Dat voorstel ligt nu voor.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de subsidie Voortouw over 2015 op € 2.355.039,00.
Dit bedrag is conform het maximale subsidiebedrag zoals vermeld in de
verleningbeschikking van 16 februari 2015;
2. het instemmen met het vormen een bestemmingsreserve door de
coöperatie Voortouw ter hoogte van € 94.507,- ten behoeve van
uitgestelde communicatiekosten 2016, risico op aanslag van
vennootschapsbelasting, het deels financieren van een projectadviseur
voor de ontwikkeling sociaal teams 0-100+ en een algemene reserve ter
hoogte van € 20.000,-;
3. het verlenen van subsidie ter hoogte van maximaal € 2.290.290,00 aan
de coöperatie Voortouw ten behoeve van drie gebiedsgerichte sociaal
teams voor volwassenen in 2017 met mandaat wethouders Tetteroo en
Dijkstra voor het fine-tunen van de prestatie-afspraken 2017.

6.

C.P. Dijkstra

Ondertekenen Convenant landelijke toegankelijkheid beschermd
wonen
samenvatting
In 2010 hebben gemeenten met elkaar afspraken gemaakt over de
landelijke toegankelijkheid van de maatschappelijke opvang. Deze
afspraken zijn in 2015 door de VNG vastgelegd in een handreiking en
een convenant dat door alle centrumgemeenten waaronder Gouda is
ondertekend. In navolging van de maatschappelijke opvang, heeft de
VNG nu ook de Handreiking en beleidsregels landelijke toegang
beschermd wonen opgesteld ten behoeve van de landelijke
toegankelijkheid van beschermde woonvoorzieningen. Dit zijn
voorzieningen voor personen vanaf 18 jaar met een psychiatrische
stoornis die tijdelijk of voor een langere periode niet meer zelfstandig
kunnen wonen. Gemeente Gouda verzorgt als centrumgemeente
namens de regio Midden-Holland de toegang tot beschermd wonen in de
regio.
In het wethoudersoverleg van de centrumgemeenten voor opvang,
beschermd wonen en huiselijk geweld van 14 oktober 2016 is ingestemd
met bijgevoegd convenant en handreiking. Van centrumgemeenten wordt
verwacht om in navolging van dat besluit bijgevoegd convenant te
tekenen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ondertekening van het Convenant landelijke toegankelijkheid
beschermd wonen;
2. verlening van mandaat aan de wethouder Wmo, jeugd en welzijn,
publieke gezondheid tot het ondertekenen van dit convenant.

7.

C.P. Dijkstra

Indexering tarief hulp bij het huishouden Wmo n.a.v. nieuwe CAO
VVT
samenvatting

Op 14 oktober 2016 is een nieuwe CAO verpleeg- en
verzorgingstehuizen en thuiszorg (VVT) afgesloten. In deze CAO zijn
diverse loonsverhogingen afgesproken, wat leidt tot hogere kosten voor
aanbieders. Onze indexatie en de overeenkomsten houden geen
rekening met een nieuwe CAO VVT. Naar aanleiding van deze nieuwe
CAO VVT hebben wij de tariefstelling van de hulp bij het huishouden
opnieuw doorberekend in samenwerking met het NSDMH.
Uit de doorrekeningen blijkt dat het handhaven van de huidige
tariefbandbreedte het betalen van de medewerkers conform de CAO VVT
niet of nauwelijks mogelijk is voor het laagste tarief. Via de voorgestelde
structurele indexatie wordt dit wel mogelijk gemaakt. Deze aanpassing
betekend niet dat toekomstige CAO wijzigingen automatisch worden
doorberekend. Hierop zullen de overeenkomsten worden aangescherpt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het indexeren van het tarief voor hulp bij het huishouden met 1,67%
per 1 januari 2017;
2. een tekstuele wijziging in het collegevoorstel.

8.

H. Niezen

Informatie over pilot energietransitie Midden-Holland
samenvatting
Midden-Holland is één van de 5 pilotregio's in Nederland voor het
opstellen van een plan van aanpak energietransitie. Er zijn veel
stakeholders bij betrokken. College en raad worden regelmatig
geïnformeerd. Dit betreft de eerste informatiebrief.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennis nemen van het informatieve memo over het proces
Regionale Energiestrategie Midden-Holland;
2. het aanbieden van het memo aan de gemeenteraad.

