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1. P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 26 november 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 26 november 2019, met
een tekstuele aanpassing.

2. P. Verhoeve

Wijziging Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen
samenvatting:
De subsidieregeling wordt geschikter gemaakt voor het aanschaffen van
(deurbel)camera’s. De voorwaarde dat de camera’s moeten worden
bevestigd door een gecertificeerd bedrijf, wordt met de wijziging vervangen
door de voorwaarde dat de camera gekoppeld is aan een abonnement of
beschikt over een intern geheugen.

Daarnaast wordt voorgesteld om het subsidieplafond voor 2019 te
verhogen en het subsidieplafond voor 2020 vast te stellen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het wijzigen van artikel 5 en 8 van de Subsidieregeling Inbraakwerende
maatregelen Gouda, waarmee de voorwaarden voor het verkrijgen van
subsidie bij de aanschaf van camera’s gewijzigd worden.
2. Het wijzigen van artikel 9 van de Subsidieregeling Inbraakwerende
maatregelen Gouda, waarmee het subsidieplafond gewijzigd wordt.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

3. P. Verhoeve

Herdenking gebeurtenissen 1572 en viering in 2022
samenvatting:
De burgemeester heeft een verzoek ontvangen om namens het college een
intentieverklaring te ondertekenen om de gebeurtenissen in Nederland in
1572 gezamenlijk te herdenken. Deze gebeurtenissen worden gezien als
het begin van de staat der Nederlanden omdat in dat jaar de eerste steden
zich aansluiten bij de opstand tegen Spanje en twaalf steden (waaronder
Gouda) in dat jaar bijeen komen voor de eerste Vrije Statenvergadering.
Aan het kabinet wordt gevraagd om in het jaar 2022 deze gebeurtenissen
te herdenken met een nationaal programma, om de waarden van
Nederland die voortgekomen zijn uit deze eenwording zoals vrijheid van
geweten, gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid nationale aandacht en
erkenning te geven.
Gevraagd wordt een eenmalige bijdrage van € 1572,00 en een ambtelijk
contactpersoon.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De intentieverklaring te ondertekenen namens het college van B&W.
2. De financiële bijdrage toe te kennen (dekking uit het budget Gouda 750).
3. Als ambtelijk contactpersoon de programmamanager Gouda 750 aan te
wijzen.
4. De samenhang met het programma Gouda 750 (eveneens feestjaar
2022) nader te onderzoeken.

4. T. van Vugt

Exploitatiesubsidie Stichting Fonds Gouda750
samenvatting:
Op 5 november 2019 is de Stichting Fonds Gouda750 ‘Geef Gouda Door’
opgericht. Daarmee is uitvoering gegeven aan het collegebesluit van 16 juli
2019 om de stichting op te richten. Bij de behandeling in de raad op 3 en
10 juli i.h.k.v. wensen en bedenkingenprocedure is toegezegd de raad
nader te zullen informeren na de oprichting.

De stichting is opgericht met het doel:
- één plek te creëren waar organisatoren van festiviteiten in het kader van
Gouda750 terecht kunnen voor de aanvraag van middelen;
- en waar publieke en private middelen samenkomen.
750 jaar stadsrechten wordt gevierd in het 750ste levensjaar van de stad,
van 31 juli 2021 t/m 31 augustus 2022, met een gevarieerd scala aan
activiteiten in deze periode.
Behalve gemeentelijke subsidie, zal het Fonds ook op diverse manieren
andere inkomsten werven waarbij het streven is om de gemeentelijke
subsidie te verdubbelen. Bijvoorbeeld uit sponsoring in geld en natura of
crowdfunding.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De Stichting Fonds Gouda750 een subsidie te verlenen van € 1.215.000
voor de viering van 750 jaar Gouda.
2. Bij het 1e ijkmoment 2020 van het in de jaarschijf 2021 gereserveerde
bedrag van € 750.000 een bedrag van € 602.000 over te hevelen naar de
jaarschijf 2020 zodat er in 2020 voldoende financiële middelen aanwezig
zijn om tot uitbetaling van de subsidie over te gaan.
3. De wethouder Cultuur, Thierry van Vugt, te mandateren het onder 1.
genoemde subsidiebesluit verder uit te werken en te ondertekenen.
4. Kennis nemen van de informatie over het oprichten van de stichting in
bijgevoegde raadsmemo.
5. De raad via bijgaande raadsmemo informeren.

5. C.P. Dijkstra

Jaarrekening 2018 Stichting CVV
samenvatting:
Na afronding van een boekjaar wordt door de Stichting CVV een
jaarrekening opgesteld. De jaarstukken worden door het bestuur van de
Stichting CVV vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de
Provincie en de deelnemende gemeenten. Op 7 november 2019 is de
jaarrekening 2018 vastgesteld door de vereffenaar van de Stichting CVV in
liquidatie en aangeboden ter goedkeuring aan de Provincie en de
gemeenten.
Vanwege het faillissement van Wegman is een tekort ontstaan bij de
Stichting. Vanwege het opheffen van de Stichting mag dit niet en om die
reden vraagt de Stichting van de gemeenten een aanvullende bijdrage.
Voorgesteld wordt om de gemeenteraden hierover te informeren.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het goedkeuren van de jaarrekening 2018 van Stichting CVV (in

liquidatie) met kennisneming van de oordeelonthouding van de accountant.
2. Het verzenden van de raadsmemo over de jaarrekening en het ontstane
tekort aan de gemeenteraad.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

6. C.P. Dijkstra
R.A. Tetteroo

Herbenoemingen leden Goudse cliëntenraad
samenvatting:
De meeste leden van de Goudse cliëntenraad (GCR) zijn in december
2015 benoemd voor een periode van 4 jaar. Deze periode loopt binnenkort
af. Tien leden hebben aangegeven dat zij door willen gaan. De voorzitter
van de GASD en GCR draagt hen daarom in bijgaande brief voor
herbenoeming voor.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het herbenoemen van de volgende 10 leden van de Goudse
cliëntenraad per 1 december 2019 voor een periode van vier jaar:
a. Mevrouw D. Bazen
b. Mevrouw C. Boxma
c. De heer A.G.M. Horrevorts
d. De heer J. F. van Langeveld
e. Mevrouw L. Plesca
f. De heer G.M.G. Prinsenberg
g. Mevrouw P. de Waal
h. Mevrouw C.M. Weller
i. De heer P. Wiltenburg
j. Mevrouw D.B. van Zwieten
2. De brieven betreffende hun herbenoeming te ondertekenen.

7. R.A. Tetteroo

Uitvoeringsovereenkomst Huisvestingsverordening
samenvatting:
Gevraagd wordt de huidige ‘Uitvoeringsovereenkomst over taken
huisvestingsverordening’ te verlengen en te actualiseren. De aanleiding is
de inwerkingtreding van de nieuwe Huisvestingsverordening Gouda 2019.
De woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland
voeren namens de gemeente (via mandaat) taken uit op grond van de
Huisvestingsverordening Gouda. Het gaat om het verlenen van
huisvestingsvergunningen en urgentieverklaringen. In deze
uitvoeringsovereenkomst leggen partijen nadere afspraken hierover met
elkaar vast. Het betreft voortzetting van bestaande afspraken over
verantwoordelijkheden, rapportages, uitvoering van taken en financiële
vergoedingen. Ook wordt gevraagd de wethouder Wonen via mandaat

voortaan de bevoegdheid te verlenen voor het vaststellen of wijzigen van
de uitvoeringsovereenkomst inzake taken huisvestingsverordening.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de Overeenkomst over uitvoering van taken in het
kader van de Huisvestingsverordening Gouda 2019.
2. Het machtigen van de wethouder Wonen om het college terzake te
vertegenwoordigen en de overeenkomst namens het college te
ondertekenen.
3. Het mandateren van de bevoegdheid tot vaststelling/wijziging van
(toekomstige) overeenkomsten over uitvoering van taken in het kader van
de Huisvestingsverordening Gouda aan de wethouder Wonen.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

