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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 9 oktober 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 9 oktober 2018.

2. M. Schoenmaker

Consultatie Raad over Regionaal Beleidsplan Veiligheid
samenvatting
De consultatie van de gemeenteraden met betrekking tot de
voorgestelde doelstellingen en prioriteiten uit het RBP vindt plaats in de
raadscyclus van 17 oktober aanstaande. De inbreng vanuit de Goudse
gemeenteraad wordt verwoord in een brief aan het RBO. Definitieve
vaststelling van het RBP door het Regionaal Bestuurlijk Overleg is
voorzien in de vergadering van 6 december 2018. De genoemde
prioriteiten sluiten goed aan bij de huidige prioriteiten in het Goudse IVB
en worden als ondersteunend beschouwd bij de opstelling van de
nieuwe Goudse Kadernota Veiligheid 2019-2022.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met de inhoud van de brief aan het Regionaal Bestuurlijk
Overleg (RBO) waarin verwerkt is de uitkomst van de consultatie van de

raad over het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 in de raadsvergadering
van 3 oktober 2018.

3. C.P. Dijkstra

Rapportage kwalitatief onderzoek cliënten Gewoon thuis,
beschermd wonen en de opvang
samenvatting
Voor de zomer heeft Bureau EEVAA de opdracht gekregen tot het
verrichten van een kwalitatief onderzoek onder cliënten van de
maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, beschermd wonen en
Gewoon Thuis. Doel van het onderzoek is om een antwoord te krijgen
op de volgende vragen: Hoe ervaart de doelgroep (thuis met GT,
mensen in BW, mensen in de opvang) de huidige situatie, hoe staan zij
tegenover de beweging van meer de wijk in, lokale oplossingen, enz. en
wat helpt hen om zelf die stap te maken of vol te houden, en wat had
hen -terugkijkend-kunnen helpen om instroom in aparte voorzieningen
te voorkomen? Bijgevoegd de definitieve rapportage. Voorgesteld wordt
om deze rapportage inclusief het begeleidend schrijven aan te bieden
aan de gemeenteraad en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het informeren van de gemeenteraad over de conclusies van het
onderzoek naar de ervaringsverhalen met Gewoon Thuis aan de hand
van de rapportage ‘Van opvang en beschermd wonen naar gewoon
thuis’ en bijbehorend memo, met een tekstuele aanpassing;
2. het informeren van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD)
over de conclusies van het onderzoek naar de ervaringsverhalen met
Gewoon Thuis aan de hand van de rapportage ‘Van opvang en
beschermd wonen naar gewoon thuis’ en bijbehorende brief, met een
tekstuele aanpassing;
3. het mandateren van wethouder Dijkstra voor een tekstuele
aanpassing in het memo en de brief.

4. R.A. Tetteroo

Concept reactie op ongevraagd advies GCR over de uitvoering van
de bijzondere bijstand
samenvatting
Op 17 november 2017 heeft de Goudse Cliëntenraad (GCR)
ongevraagd advies uitgebracht aan het college naar aanleiding van
onderzoek dat door een stagiaire van de hogeschool Utrecht was
uitgevoerd naar de uitvoering van de bijzondere bijstand.
Door omstandigheden is niet eerder op het advies gereageerd. In
bijgevoegde brief wordt alsnog inhoudelijk gereageerd op de adviezen
ten aan zien van de uitvoering van de bijzondere bijstand met daarbij
excuses dat deze reactie zo lang op zich heeft laten wachten.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de Goudse Cliëntenraad te bedanken voor het door hen uitgebrachte
ongevraagd advies over de uitvoering van de bijzondere bijstand en
reageren op dit advies door verzending van bijgevoegde reactie, met

een tekstuele aanpassing, aan zowel de Goudse Cliëntenraad als de
Goudse adviesraad sociaal domein;
2. het mandateren van wethouder Tetteroo voor een tekstuele
aanpassing in de brief.

5. M. Bunnik

Regeling elektronisch berichtenverkeer
samenvatting
Voor diverse gemeentelijke diensten en producten vindt reeds digitale
dienstverlening plaats, met name via diverse webformulieren op de
website van de gemeente Gouda. Die dienstverlening wordt de
komende jaren verder uitgebouwd. Het mogelijk maken van elektronisch
berichtenverkeer noodzaakt tot sturing door de gemeente onder ander
ten aanzien van betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid. Naast voordelen
brengt elektronisch berichtenverkeer immers ook nieuwe risico’s met
zich mee zoals identiteitsfraude. In de Regeling Elektronisch
Berichtenverkeer wordt het kader vastgelegd waarbinnen elektronische
berichten aan en door de gemeente en gemeentelijke bestuursorganen
kunnen worden verzonden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Regeling elektronisch berichtenverkeer Gouda;
2. het vaststellen van het mandaat elektronische berichtgeving.

6. M. Bunnik

Vervangingsbesluit
samenvatting
Vervanging is digitalisering met de verplichting om de originele
archiefbescheiden te vernietigen. Dat is alleen toegestaan binnen de
kaders die het archiefrecht stelt en vergt een formeel
vervangingsbesluit. Vervanging betekent dat papieren documenten
worden vervangen door digitale documenten. Deze digitale ‘kopieën’
moeten een juiste en volledige weergave zijn van het papieren
document en raadpleegbaar voor zolang ze nodig zijn. Het
vervangingsproces moet zorgvuldig worden uitgevoerd en
gedocumenteerd. De keuzes die zijn gemaakt en de manier waarop
invulling wordt gegeven aan het vervangingsproces is vastgelegd in een
handboek.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van bijgevoegd Besluit vervanging archiefbescheiden
gemeente Gouda;
2. vaststelling van het bijbehorende handboek vervanging analoge
archiefbescheiden gemeente Gouda;
3. verlening van mandaat aan het hoofd van de afdeling
Informatievoorziening en Automatisering tot het aanbrengen van kleine
procedurele wijzigingen, die geen negatief effect hebben op de kwaliteit
van het vervangingsproces, in het handboek vervanging analoge
archiefbescheiden gemeente Gouda.

7. College

Nieuw format voor collegevoorstellen
samenvatting
Eind 2017 heeft een evaluatie plaats gevonden van de huidige
werkwijze van advisering aan het college. In de evaluatie is o.a. over de
kwaliteit van de stukken opgenomen dat het uitgangspunt is en blijft dat
stellers integraal verantwoordelijk zijn voor een college- of
raadsvoorstel.
Op grond van de aanbevelingen wordt via de GoudAcademie in oktober
gestart met een opleidingsprogramma/ training ‘schrijven van goede
College-en Raadvoorstellen’ en een training ‘Politiek Bestuurlijke
sensitiviteit’. Daarnaast is het voorstel het format voor de
collegevoorstellen aan te passen, om ook via het formulier het integrale
werken te stimuleren.
Het college wordt verzocht in te stemmen met het nieuwe format.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. in te stemmen met het nieuwe format voor collegevoorstellen, met
een tekstuele aanpassing.

