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1.

BenW besluitenlijst 28 juni 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 28 juni 2016.

2.

Aanvalsplan Woninginbraken
samenvatting
Gouda staat vanwege de grote hoeveelheid woninginbraken al twee jaar
in de top 10 van meest onveilige steden van Nederland. Daarnaast staat
Gouda nummer 4 (2014) op de lijst met gemeenten waar het meest
wordt ingebroken. De aanpak woninginbraken is al geruime tijd een van
de grootste prioriteiten in het integraal veiligheidsbeleid (IVB). Helaas
moet geconcludeerd worden dat de inbraakcijfers nog steeds
achterblijven bij de IVB-doelstelling van 10 procent daling per jaar.
Vandaar dat nu, mede op verzoek van de gemeenteraad, een
Aanvalsplan Woninginbraken is opgesteld. De in het plan genoemde
maatregelen moeten ervoor zorgen dat het tij daadwerkelijk gekeerd
wordt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het Aanvalsplan Aanpak Woninginbraken met
tekstuele aanpassing en over te gaan tot uitvoering;
2. het aanbieden van het Aanvalsplan Aanpak Woninginbraken aan de
gemeenteraad

3.

Aanvraag PRO/VSO ESF 2016-2017
samenvatting
Europa heeft voor geheel Nederland voor de gehele periode 2014-2020
in totaal 507 miljoen euro ESF-middelen beschikbaar gesteld ter
bestrijding van de werkloosheid. Dit bedrag wordt verdeeld over drie
tranches van twee jaar verdeeld over de 35 arbeidsmarktregio’s.
Voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland is er ongeveer driemaal
€ 792.000 beschikbaar voor een tijdvak van twee jaar. Ongeveer 30%
van dit bedrag moet besteed worden aan leerlingen uit het Voortgezet
Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO). De gemeente
Gouda als centrumgemeente van deze arbeidsmarktregio is in dit kader
de penvoerder. Dit voorstel richt zich op de aanvraag voor het
PRO/VSO-onderwijs voor het schooljaar 2016-2017 ten bedrage van
€ 147.500.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanvragen van de subsidie Praktijkonderwijs/Voortgezet Speciaal
Onderwijs Midden-Holland ESF 2016-2017 ‘Samenwerken aan de
toekomst’.

4.

Rapportage informatie- en archiefbeheer 2015
samenvatting
In 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht (RGT) van kracht
geworden. De invoering van deze wet houdt een verandering in van het
interbestuurlijk toezicht op de gemeentelijke (documentaire)
informatievoorziening. Het betekent voor de gemeente Gouda dat de
informatievoorziening en archivering niet meer door de provincie wordt
geïnspecteerd, maar dat er jaarlijks door het college verantwoording
moet worden afgelegd aan de gemeenteraad over de uitvoering van
taken. De provincie wordt hiervan in kennis gesteld, maar krijgen pas
een actieve rol als de uitkomsten van de inspectie hiertoe aanleiding
geven.
De rapportage over archief- en informatiebeheer door de gemeente
Gouda wordt uitgewerkt in de bestuursovereenkomst interbestuurlijk
toezicht met de provincie Zuid-Holland.
De verantwoording maakt deel uit van de paragraaf interbestuurlijk
toezicht in de jaarrekening waarin de stand van het informatie- en
archiefbeheer wordt toegelicht.
In voorgaande jaren is er geen rapportage toegevoegd aan de paragraaf
in de jaarrekening maar heeft de organisatie zich gericht op het tot stand
brengen van het integrale verbeterprogramma Geheugen van Gouda.
De provincie heeft ons verzocht dit jaar wel een rapportage aan te
leveren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de rapportage informatie- en archiefbeheer over
2015 en bijgaand memo;
2. het informeren van de gemeenteraad over het informatie- en
archiefbeheer middels bijgevoegde rapportage en memo;
3. het in kennis stellen van de provincie van de rapportage informatieen archiefbeheer over 2015.

5.

Uitvoeringsbesluiten parkeren en tarieventabel Verordening
parkeerbelastingen per 01-01-2017
samenvatting
Onlangs heeft Gouda besloten lid te worden van de coöperatie
ParkeerService. ParkeerService gaat vanaf het kalenderjaar 2017 de
afgifte van parkeervergunningen verzorgen. Het voorbereidingstraject
hiervoor is inmiddels opgestart. De huidige vergunninghouders worden
gebruikelijk al in het najaar benaderd voor verlenging van de bestaande
vergunning. ParkeerService zal de verlening en wijziging van
vergunningen in veel sterkere mate digitaal aanbieden.
De regelgeving met betrekking tot de afgifte van parkeervergunningen is
vastgelegd drie door uw college vastgestelde uitvoeringsbesluiten. De
tarieven voor de vergunningen zijn vastgelegd in de door de raad
vastgestelde Tarieventabel behorende bij de Verordening
parkeerbelastingen.
Door de gewijzigde afgifte van de parkeervergunningen de drie
uitvoeringsbesluiten vóór 1 januari 2017 te zijn aangepast. Nu
ParkeerService start met de bouw van het vergunningensysteem voor
Gouda heeft zij verzocht nu reeds een besluit te nemen over de redactie
van de betreffende besluiten zoals deze vanaf 1 januari 2017 zullen
luiden.
De aanpassingen in de betreffende besluiten betreffen vrijwel uitsluitend
aanpassingen die betrekking hebben op de gewijzigde afgifte van de
vergunningen.
Doordat vanaf 2017 de benaming van enkele producten wijzigt en
afrekening per dag in plaats van per gehele kalendermaand gaat
plaatsvinden, zal ook de tarieventabel behorende bij de Verordening
parkeerbelasting moeten worden aangepast. Een afzonderlijke
vermelding van een bedrag per maand vervalt bij vrijwel ieder product.
Aan uw college wordt gevraagd nu reeds de redactie van onderdeel II
van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelasting
2017 te bepalen zoals deze bij het belastingvoorstel 2017 aan de raad
ter vaststelling zal worden aangeboden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’;
2. het vaststellen van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en
Verordening parkeerbelastingen’;
3. het vaststellen van de ‘Adressenlijst op basis van artikel 12c van het
Uitvoeringsbesluit
parkeerverordening’;
4. het voorstellen aan de raad bij het belastingvoorstel 2017 om
onderdeel II van de Tarieventabel
behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2017 vast te stellen
overeenkomstig bijgevoegd concept.

6.

Tekenen convenanten kwetsbare zwangeren
samenvatting
In Midden-Holland hebben organisaties die zorg verlenen aan verslaafde
zwangeren en/of zwangeren met LVB-problematiek afspraken over de
onderlinge samenwerking gemaakt. Doel van de afspraken is om samen
passende zorg voor moeder en kind te verwezenlijken, waarbij de

veiligheid en het welzijn van het kind voorop staan. Ondertekening van
de convenanten bevestigt het belang dat het college hecht aan het
borgen van de zorg voor deze kwetsbare groepen. Bovendien
onderschrijft het college haar verantwoordelijkheid om de samenwerking
binnen de keten te bevorderen en te stimuleren dat de sociale teams en
Veilig Thuis hun rol daarin vervullen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ondertekenen van het geactualiseerde convenant verslaafde
zwangeren en het convenant zwangeren met een licht verstandelijke
beperking (LVB).

7.

Mandaatbesluit ParkeerService
samenvatting
Het college wenst de uitvoering van een aantal parkeerproducten en diensten in het kader van een verdere digitalisering onder te brengen bij
de Coöperatie ParkeerService. Inmiddels heeft de raad op het voorstel
van het college in zijn vergadering van 25 mei 2016 te kennen gegeven
geen bedenkingen te hebben met betrekking tot de toetreding tot de
Coöperatie ParkeerService U.A. Op grond hiervan is op 10 juni jl. het
lidmaatschap met de Coöperatie bekrachtigd. Om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren voor de gemeente, is het noodzakelijk dat het college
een aantal bevoegdheden uit de parkeerregelgeving overdraagt aan de
Coöperatie ParkeerService U.A..
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de wijzigingen in het Mandatenbesluit 2012 deel
A, III Mandaten aan externen.

8.

Regionaal Verkeer en Vervoerplan (RVVP)
samenvatting
De portefeuillehouders verkeer en vervoer van Regio Midden-Holland
stellen met medewerking van gemeenten Alphen aan den Rijn en
Woerden een Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP) op. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het programma verkeer en vervoer van
“Regio Midden-Holland”. Het RVVP vormt de visie op de toekomst,
alsmede een document waarmee actief belangenvertegenwoordiging
kan worden gepleegd door zowel ambtenaren als bestuurders op
bovenregionaal niveau.
Met een nieuw RVVP beschikt de regio weer over een document
waarmee:
- Slagvaardig als regio kan worden opgetreden richting provincie, Rijk en
derden
- Een duidelijk beeld wordt geschetst van de regionale
verkeersontwikkeling
- Een goede basis gelegd is om subsidies en investeringen aan te
kunnen trekken
- Een basis gelegd is die op gemeentelijk niveau verder uitgewerkt kan
worden (bijv. GVVP’s)

Het RVVP is regionaal: het gaat om regionale mobiliteitsvraagstukken
en/of over lokale mobiliteitsvraagstukken die vragen om een regionale
oplossing, niet om lokale onderwerpen.
Het vormt een basis voor subsidies, investeringen en gemeentelijke
mobiliteitsvisies en vergemakkelijkt een gezamenlijk en slagvaardig
optreden naar derden toe.
Het nieuwe RVVP heeft een tijdshorizon van 2025 met een doorkijk naar
2030 en vervangt het oude RVVP uit 1995.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het m.b.v. een raadsmemo voorleggen van het RVVP ter consultatie
aan de gemeenteraad.

9.

Verslag BO Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt - Triple Helix
overleg
samenvatting
De secretaris van het Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs en
Arbeidsmarkt stelt van de gehouden vergaderingen een verslag op om
hiermee de colleges en gemeenteraden van Midden-Holland te
informeren. Op 26 mei jl. vond een zgn. Triple Helix overleg plaats
waarbij ook vertegenwoordigers van ondernemers en onderwijs
aanwezig waren. Het verslag van deze vergadering wordt ter
kennisname aangeboden. Geadviseerd wordt om dit verslag ter
informatie naar de gemeenteraad toe te sturen.
besluit
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda
besluit tot:
1. het kennis nemen van het verslag "terugkoppeling triple helix 26 mei
t.b.v. college en raden";
2. het ter informatie doorsturen van dit verslag naar de gemeenteraad.

