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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 24 oktober 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 24 oktober 2017.

2.

D.A. Bergman

Overdracht eigendom twee onderwijsgebouwen
samenvatting
De Wet op het Primair onderwijs gaat er vanuit, dat een schoolbestuur
juridisch eigenaar is van de onderwijsgebouwen en terreinen. In dit
voorstel worden de volgende gebouwen voorgedragen voor overdracht
aan de betreffende schoolbesturen.
Het betreft overdracht schoolgebouw De Carrousel, Scholenpad 2-4 en
overdracht schoolgebouw Het Avontuur, Mercatorsingel 90. Dit onder de
voorwaarde van behoud van het economische claimrecht van de
gemeente.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. overdragen van het juridische eigendom van het perceel grond, met
de zich daarop bevindende gebouwen en terreinen, plaatselijk bekend
Scholenpad 2-4, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie M 7437
ged. en het vestigen van opstalrechten op de kavel kadastraal bekend
gemeente Gouda, sectie M 7481 (ged.) ten behoeve van een brug en
M 7437 ged. een strook grond langs het water en M 7481 ged. de
toegang naar de school vanaf de Kesperstraat, zoals indicatief
aangegeven op de bijgevoegde situatietekening aan de Vereniging
Jenaplanschool Carrousel, Scholenpad 2 -4, te Gouda;
2. overdracht aan de Stichting Klasse, van het appartementsrecht A-3,
zoals genoemde in de splitsingsakte 50711/25, O. van
Noortlaan/Mercatorsingel 90, door toevoeging van een aanvullende
overeenkomst, aan de reeds getekende overeenkomst “Overdracht
Appartementsrecht o.g.v. artikel 103 lid 2 Wet op het Primair onderwijs
(WPO) van 5 februari 2013 en 18 april 2015”.

3.

D.A. Bergman

Gezellig en gemakkelijk winkelen en boodschappen doen in Gouda
2017-2025
samenvatting
Het opstellen van een nieuwe winkelvisie is opgenomen in het
coalitieakkoord “Gouda daagt uit”. Op 22 april 2015 heeft de
gemeenteraad hierover een motie ingediend en Gouda heeft op 18
november 2015 een Retaildeal met het Rijk ondertekend waarin zij zich
committeerde om een nieuwe visie op het detailhandelsbeleid van de
gemeente op te stellen. Deze nieuwe winkelvisie komt ook tegemoet aan
een oproep van Detailhandel Nederland van 26 februari 2016 aan
gemeenten in Nederland om kaders te formuleren voor het nieuwe
detailhandelslandschap.
Het winkellandschap in Gouda zal in beweging blijven. In de winkelvisie
beogen we helder te zijn over de keuzes die gemeente Gouda voor de
komende jaren maakt ten aanzien van de ontwikkeling van de
detailhandel in de gemeente. Door duidelijke beleidskaders mee te
geven aan diegenen die professioneel invulling geven aan de
winkelfunctie in Gouda: de ondernemers, vastgoedeigenaren,
ontwikkelaars en makelaars, wil de gemeente bijdragen aan
transparantie en voorzienbaarheid. Ook de inwoners in Gouda en de
regio biedt de visie duidelijkheid over de ontwikkeling en positionering
van Gouda als winkelstad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met de concept winkelvisie “Gezellig en gemakkelijk
winkelen en boodschappen doen in Gouda 2017-2025”;
2. het ter kennisname aanbieden van de concept winkelvisie aan de
gemeenteraad ten behoeve van de stuitingsprocedure;
3. het vrijgeven van de concept winkelvisie “Gezellig en gemakkelijk
winkelen en boodschappen doen in Gouda 2017-2025” voor inspraak.
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4.

R.A. Tetteroo

Businessplan Leerwerkloket Rijn Gouwe 2017-2021
samenvatting
Eind juni 2017 heeft, onder voorbehoud van goedkeuring door het
college, wethouder Tetteroo het ‘Businessplan Leerwerkloket Rijn
Gouwe 2017-2021’ namens het college ondertekend.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het goedkeuren van het ‘Businessplan Leerwerkloket Rijn Gouwe
2017-2021’ met tekstuele aanpassing.

5.

R.A. Tetteroo

Vaststelling bestemmingsplan Van Heuven Goedhartsingel en
Oostvogel
samenvatting
Op 27 juni 2017 is besloten het ontwerpbestemmingsplan Van Heuven
Goedhartsingel ter inzage te leggen. Het ontwerpbestemmingsplan
heeft met ingang van 6 juli 2017 tot en met 16 augustus 2017 ter
inzage gelegen. Gedurende die periode zijn 5 schriftelijke en één
mondelinge zienswijzen ingediend door omwonenden. De zienswijzen
zijn in bijgaande “Nota van beantwoording zienswijzen” samengevat
en van antwoord voorzien. De zienswijzen hebben niet geleid tot
aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nu
gereed voor vaststelling door de gemeenteraad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijzen in behandeling
te nemen en hierop te besluiten overeenkomstig de bijgevoegde Nota
van beantwoording;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan Van
Heuven Goedhartsingel en Oostvogel met idn
NL.IMRO.0513.1015BPVHGenOostvog-VA01 vast te stellen, een en
ander overeenkomstig de bijgevoegde stukken met een tekstuele
aanpassing;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

6.

R.A. Tetteroo

Vaststelling bestemmingsplan Wijkwinkelcentrum Goverwelle
samenvatting
In uw vergadering van 20 juni 2017 besloot u in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Wijkwinkelcentrum Goverwelle en het
ontwerp ter inzage te leggen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 29 juni tot en met
9 augustus 2017 ter inzage gelegen. Tijdens de inzagetermijn is een
inloopavond georganiseerd. Er is een zienswijze door het Wijkteam
Goverwelle ingediend. De zienswijze is in bijgaande “Nota van
beantwoording zienswijzen” samengevat en van antwoord voorzien. In
de nota is aangegeven in hoeverre de zienswijze heeft geleid tot
aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nu
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gereed voor vaststelling door de gemeenteraad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad de ingediende zienswijze in
behandeling te nemen en deze te beantwoorden overeenkomstig
bijgevoegde Nota van Beantwoording;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan
Wijkwinkelcentrum Goverwelle vast te stellen, een en ander
overeenkomstig bijgevoegde stukken (raadsvoorstel en raadsbesluit);
3. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

7.

R.A. Tetteroo

Schuldhulpverlening in eigen beheer
samenvatting
De afgelopen jaren heeft de gemeente Gouda de schuldhulpverlening
zoals bedoeld in de Wet op de gemeentelijke schuldhulpverlening
(Wgs) uitbesteed aan Westerbeek COD B.V. Dit contract zal per 1
januari 2018 eindigen waardoor voor vanaf 1 januari 2018 ingediende
verzoeken om schuldhulpverlening een andere werkwijze beschikbaar
zal moeten zijn.
Geadviseerd wordt om te besluiten om schuldhulpverlening als
gemeente Gouda uit te gaan voeren en de gemeenteraad te
verzoeken om daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar
te stellen.
In 2018 zal dan de gemeentelijke schuldhulpverlening verder kunnen
worden doorontwikkeld om te komen tot integrale en inclusieve
dienstverlening in nauwe samenwerking met maatschappelijke
partners in de stad, professioneel en vrijwillig.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. tot uitvoering van schuldhulpverlening zoals bedoeld in de Wet op
de gemeentelijke schuldhulpverlening in eigen beheer uit te gaan
voeren en het hoofd van de afdeling Inkomen opdracht te verlenen
over te gaan tot inrichting van een proces schuldhulpverlening binnen
de kaders van het beleidskader armoede en schulden zoals
vastgesteld op 8 maart 2017 en de in dit collegebesluit genoemde
financiële, personele en organisatorische consequenties;
2. de raad voor te stellen te besluiten tot instemming met uitvoeren
van schuldhulpverlening zoals bedoeld in de Wet op de gemeentelijke
schuldhulpverlening in eigen beheer binnen de kaders van het
beleidskader armoede en schulden zoals vastgesteld op 8 maart 2017;
3. de raad voor te stellen te besluiten extra middelen beschikbaar te
stellen voor uitvoering van de gemeentelijke schuldhulpverlening in
eigen beheer van € 261.500 structureel (vanaf 2018) en voor
frictiekosten een bedrag beschikbaar te stellen voor implementatie en
opstart van € 55.000 in 2018 en € 30.000 in 2019.

n

8.

R.A. Tetteroo
H. Niezen

Stedenbouwkundige visie - Geluidschermen spoor
samenvatting
De gemeente stelt een stedenbouwkundige visie geluidschermen op
als reactie op het voorstel van ProRail om nieuwe of verhoogde
schermen te plaatsen langs het spoor. ProRail gaat akkoord met een
visie die enkel is vastgesteld door het college. Hoe staan wij als
gemeente hierin? Gezien de strakke planning en de snel naderende
deadline van 24 december, lijkt er geen tijd te zijn voor het betrekken
van de raad. De vraag is hoe gaan we hier mee verder?
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met de concept-stedenbouwkundige visie op
geluidsschermen spoor;
2. het in de gelegenheid stellen van omwonenden om op de conceptvisie te reageren.

9.

J.M. de Laat

Vaststelling privacybeleidskader gemeente Gouda
samenvatting
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze superwet is direct
geldend voor Nederland en zal de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) buiten werking stellen.
Anders dan de Wbp kent de AVG strengere normen voor een
behoorlijke, rechtmatige en zorgvuldige verwerking van
persoonsgegevens en stelt deze superwet veel hogere boetes (max €
20 miljoen) op het overtreden van deze normen. In de AVG is het
college, als dagelijks bestuur, wettelijk verantwoordelijk voor de
naleving en de inbedding van deze wet. Vanwege de aard en de
hoeveelheid persoonsgegevens waarmee de gemeente te maken
heeft, rust op het college zelfs een verhoogde maatschappelijke
verantwoordelijkheid om de verwerking van persoonsgegevens steeds
met passende waarborgen te omkleden. Om zich aan de nieuwe AVG
te conformeren is het vaststellen van een privacybeleid nodig, waarin
zorg wordt gedragen voor de nodige waarborgen voor naleving van
deze wet. Het privacybeleid heeft betrekking op door gemeente Gouda
te verwerken en door de gemeente beheerde persoonsgegevens van
haar inwoners, op het waarborgen van hun privacyrechten en op het
beperken van de bestuurlijke risico’s voor het college (financieel,
imagoschade). De uitvoering van het privacybeleid biedt kansen voor
de gemeente om zich op dit vlak te onderscheiden.
Gevraagd wordt een integraal privacybeleid vast te stellen waardoor
bescherming van privacy niet meer op basis van incidenten en voor
bepaalde werkterreinen tot stand komt, maar hierdoor een vast
onderdeel wordt van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Op basis van
deze invulling wordt voorgesteld de wethouder personeel en
bedrijfsvoering aan te wijzen als portefeuillehouder privacybeleid.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

n

1.het incorporeren van de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) voor de gemeentelijke
organisatie door middel van het vaststellen van een
privacybeleidskader gemeente Gouda;
2. het ter kennisname aanbieden van dit beleidskader aan de
gemeenteraad via bijgevoegd memo;
3. het aanwijzen van de wethouder personeel en bedrijfsvoering als
portefeuillehouder privacybeleid;
4. het overhevelen van een incidenteel budget van € 40.000, - van
2017 naar 2018;
5. het twee maal per jaar aan het college een rapportage over de
uitvoering van het privacybeleid te laten uitbrengen door de
proceseigenaren. Deze rapportage omvat minimaal een stand van
zaken-verslag en een verslag van eventuele klachten en andere
incidenten die zich binnen het taakgebied van de proceseigenaren
hebben voorgedaan.

10.

J.M. de Laat

VNG-statutenwijziging inzake vaststelling arbeidsvoorwaarden
voor de sector Gemeenten
samenvatting
De invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) met ingang van 1 januari 2020 maakt een aanpassing van de
statuten van de VNG nodig. De huidige statuten van de VNG zijn niet
opgesteld conform de wettelijke eisen die vanaf 2020 gelden. De VNG
doet in haar ledenbrief d.d. 6 oktober 2017 een voorstel tot wijziging
van de statuten. De leden stemmen hierover op de Buitengewone
Algemene Ledenvergadering op 1 december 2017.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met de door de VNG in haar ledenbrief d.d. 6 oktober
2017, met kenmerk TAZ/U201700669 Lbr. 17/056, voorgestelde
wijziging van de statuten.

11.

J.M. de Laat

Nota inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017
samenvatting
De huidige nota inkoop- en aanbestedingsbeleid stamt uit 2013.
Recente wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012 en de door het
college gewenste grotere interactieve relatie tussen de gemeente en
haar inwoners, vormen de directe aanleiding om de nota te
actualiseren.
Met de voorgestelde aanpassingen wordt op compacte wijze zichtbaar
gemaakt dat het inkoop- en aanbestedingsbeleid de komende jaren
drie kernthema’s kent: maatschappelijk verantwoord inkopen, social
return en burgerparticipatie. Deze thema’s zijn ingegeven door het
Actieprogramma zakencoalitie Gouda 2016-2018 en het
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, versie 2016-2019. Ook via
gemeentelijke aanbestedingen kan een bijdrage worden geleverd aan
het behalen van resultaten op dit vlak. Het inkoopbeleid staat daarmee
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ten dienste van eerder vastgestelde beleidsdoelen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Gouda 2017
vast te stellen en die uit 2013 in te trekken;
2. de nota met bijgevoegd memo ter kennisname aan de
gemeenteraad aan te bieden.

12. J.W. van Gelder

Plan van aanpak Social Return
samenvatting
In het Actieprogramma – zoals dat op 8 maart 2017 door de
gemeenteraad is vastgesteld - is de ambitie opgenomen om meer in te
zetten op Social Return.
In het Plan van aanpak Social Return staat beschreven hoe we deze
ambitie gaan realiseren.
Bijgaand het Plan van aanpak.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststellen van het Plan van aanpak social return met tekstuele
aanpassing;
2. toevoegen van het Plan van aanpak social return als bijlage bij het
Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
3. opnemen van de ambities zoals deze zijn verwoord in het Plan van
aanpak social return in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gouda
2017;
4. het toesturen van het Plan van aanpak social return aan de
gemeenteraad.

13. H. Niezen

Wegslepen van voertuigen
samenvatting
De raad heeft in 2006 de Wegsleepverordening vastgesteld voor het
wegslepen en het bewaren van foutgeparkeerde voertuigen, die
hinderlijk in de weg staan. Dit voorstel betreft het wegslepen van
voertuigen met een motor, zoals personenauto’s, vrachtauto’s en
busjes en niet het verwijderen van fietsen, elektrische fietsen,
bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen. Jaarlijks worden circa 110
voertuigen weggesleept.
In de verordening zijn tarieven opgenomen. Deze tarieven zijn
marktconform. Uw college kan deze tarieven verhogen aan de hand
van de bedragen, die de berger hiervoor in rekening brengt. Het is
nodig om de tarieven te wijzigen, omdat de berger de bedragen wil
verhogen. Verder dient uw college de nieuwe bewaarplaats van de
weggesleepte voertuigen aan te wijzen en de openingstijden van de
bewaarplaats vast te stellen. De nieuwe en de huidige bewaarplaats
zijn beide in Bodegraven gevestigd. Ook wordt voorgesteld om de
beschrijving van de wegsleepprocedure te vereenvoudigen. De
wegsleepprocedure wordt niet gewijzigd.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanwijzen van de bewaarplaats van weggesleepte voertuigen,
onder intrekking van de huidige aanwijzing, en het vaststellen van de
openingstijden van de bewaarplaats, conform bijgevoegd besluit;
2. het aanpassen van de tarieven voor het wegslepen van voertuigen,
conform bijgevoegd besluit;
3. het vaststellen van de bijgevoegde Wegsleepprocedure
motorrijtuigen gemeente Gouda 2017 onder intrekking van de
Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggeven van
voertuigen d.d. 22 augustus 2006.

14. H. Niezen

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
samenvatting
In 2015 heeft de Tweede Kamer het Plan van Aanpak Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen (MVI) in ontvangst genomen. Uitgangspunt voor
dit plan van aanpak is het effectief en efficiënt inzetten van MVI als
instrument om een bijdrage te leveren aan de realisatie van
beleidsdoelen, met name op het gebied van duurzaamheid. Het plan
gaat dus niet over het bepalen van wat de inhoudelijke
beleidsdoelen/effecten moeten zijn. De impact van MVI is het grootst
als de inkoopkracht van overheden in samenhang wordt ingezet.
Jaarlijks koopt ‘de overheid’ namelijk voor ongeveer 73,3 miljard euro
in. Het plan van aanpak richt zich op alle overheden en beoogt de
samenwerking op dit dossier tussen overheden te versterken. Het plan
gaat daarbij uit van de eigen verantwoordelijkheid van overheden.
Het voorstel is dat Gouda ook aansluit bij het Manifest MVI. In overleg
met de wethouder is er voor gekozen om in tegenstelling tot de
landelijke procedure het actieplan voorafgaand aan de ondertekening
van het Manifest MVI uit te werken. Op die manier is van meet af aan
duidelijk hoe Gouda uitvoering gaat geven aan het Manifest. Beide
documenten worden gezamenlijk bij dit collegevoorstel aangeboden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met de uitgangspunten van het Manifest
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
2. het mandateren van wethouder Niezen om namens gemeente
Gouda het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te
ondertekenen;
3. het vaststellen van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen.

15. R.A. Tetteroo

Ter kennisname: evaluatie ESF 2014-2016
samenvatting
In bijgaand memo treft u ter kennisname een korte evaluatie van het
ESF project 2014-2016 Overige Doelgroepen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:

n

1. kennis te nemen van de evaluatie van het ESF-project 2014-2016
Overige Doelgroepen.

