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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 14 juni 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 14 juni 2016.

2. M. Schoenmaker

Subsidieregeling hang- en sluitwerk
samenvatting
In het kader van de aanpak woninginbraken is een subsidieregeling
ontwikkeld als tegemoetkoming in de kosten van het aanbrengen van
fysieke maatregelen door particuliere woningeigenaren. Qua
maatregelen kan gedacht worden aan aanschaf van goed hang- en
sluitwerk, camera's, rolluiken etc. Dit met als doel om zo de
inbraakwerendheid van woningen in de stad te vergroten. Het voorstel is
om de regeling in eerste instantie alleen in de hotspot-buurten Korte
Akkeren Oud, Polderbuurt, Lustenbuurt, Slagenbuurt en Kort Haarlem
aan te bieden. Door de subsidieregeling in deze buurten aan te bieden,
streven we naar een daling van het aantal inbraken in deze buurten en
hiermee een daling van het totale inbraakcijfer in Gouda.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanpassen van het collegevoorstel met een aanvulling
2. het vaststellen van de subsidieregeling hang- en sluitwerk;
3. het verstrekken van mandaat aan de burgemeester om het
toepassingsgebied voor de regeling tussentijds verder uit te breiden
zoals omschreven in de regeling en bijbehorend collegevoorstel.

3. D.A. Bergman

Verhuur Westhaven 11-12
samenvatting
Voorgesteld wordt de Westhaven 11-12 tot uiterlijk 1 oktober 2018 te
verhuren aan Stichting Mandeville Academy Gouda en de intentie vast
te leggen het pand aan het einde van de huurperiode te verkopen aan
de stichting en hierbij aan de stichting een garantstelling af te geven.
Gedurende deze huurperiode kan worden vastgesteld of het concept
van Mandeville Academy succesvol is voordat het pand voor dit doel
wordt verkocht cq. verworven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de tijdelijke verhuur van het pand aan de Westhaven 11-12 tot
uiterlijk 1 november 2018 aan de Stichting Mandeville Academy Gouda,
e.e.a. overeenkomstig de prijs en voorwaarden zoals weergegeven in de
bijgevoegde concepthuurovereenkomst;
2. het vastleggen van de intentie om het pand te verkopen aan Stichting
Mandeville Academy Gouda, nadat is gebleken dat het concept van
Mandeville Academy succesvol is, zoals weergegeven in de bijgevoegde
intentieovereenkomst;
3. het vastleggen van de intentie voor de verwerving van het pand aan
de Westhaven 11-12 door Stichting Mandeville Academy Gouda, een
garantstelling aan de stichting af te geven, zoals weergegeven in
bijgevoegde intentieovereenkomst;
4. het machtigen van het hoofd van de afdeling Cultuur, vastgoed en
ontwikkeling om namens de gemeente de beide overeenkomsten te
ondertekenen en eventuele kleine (redactionele) wijzigingen in de
overeenkomsten aan te brengen.

