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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 31 januari 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 31 januari 2017.

2.

M. Schoenmaker

Collegekosten 4de kwartaal 2016
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft
gepubliceerd. Bijgaand een overzicht van het afgelopen kwartaal.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het overzicht met de collegekosten 4de kwartaal 2016;
2. publicatie van een gecomprimeerde versie van het overzicht op
www.gouda.nl/college.

3.

R.A. Tetteroo
C.P. Dijkstra

Aanpak levensbrede, integrale toegang en ondersteuning sociaal
domein
samenvatting
Binnen de transformatie van het sociaal domein is de verbetering van de
levensbrede, integrale toegang en ondersteuning één van de prioriteiten.
Inwoners moeten gemakkelijk hun weg vinden naar informatie en advies
en waar nodig adequate ondersteuning ontvangen die aansluit bij hun
leefwereld en uitgaat van hun potentieel. Voorstel is in te zetten op vier
fronten: een integrale website; één gemeentelijk toegangsmodel voor
meervoudige problematiek; sociaal teams 0-100+ voor basishulp en een
samenhangend juridisch kader voor Jeugdhulp, Wmo2015 en Participatie
en Inkomen. Voorstel is ook opdracht te verlenen tot vorming van sociaal
teams 0-100+ die operationeel zijn per 1 januari 2018.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.Het vaststellen van beleid en aanpak voor een levensbrede, integrale
toegang en ondersteuning sociaal domein zoals verwoord in de notitie “
Naar een levensbrede, integrale toegang en ondersteuning in het
sociaal domein”, met de volgende doelen:
a) Goudse inwoners hebben goed toegang tot informatie en advies en
ontvangen waar nodig een adequaat ondersteuningspakket binnen het
sociaal domein, waarbij hun vraag in samenhang en in aansluiting op hun
leefwereld en hun potentieel wordt beoordeeld.
b) De toegang wordt zo ingericht dat deze bijdraagt aan meer grip op de
beperkt beschikbare gemeentelijke middelen.
c) Inwoners/klanten waarderen de toegang, bejegening en het resultaat
ruim voldoende.
2. Het vaststellen van de projectopdracht tot het vormen van sociaal
teams 0-100+ en tot het verlenen van deze projectopdracht aan de leden
van de stuurgroep CJG/Jeugd en de coöperatieve vereniging Voortouw,
onder voorwaarde dat het advies van de GASD kan leiden tot bijstelling
van de projectopdracht.
3. Het schriftelijk informeren van de betrokken organisaties over de
voorgenomen wijziging in organisatie en bekostiging van de basishulp in
de sociaal teams 0-100+ per 1 januari 2018 en de mogelijke gevolgen
voor hun toekomstige subsidie- c.q. contractrelatie.

4.

J.M. de Laat

Normenkader 2016
samenvatting
Ten behoeve van de accountantscontrole dient een normenkader
opgesteld te worden waarin wordt aangegeven welke wet- en regelgeving
van toepassing is bij de rechtmatigheidscontrole. Het normenkader dient
zo dicht mogelijk tegen de controle van de jaarrekening opgesteld te
worden om zodoende alle verordening/ wetswijzigingen mee te kunnen
nemen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouder van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het normenkader 2016 ten behoeve van
rechtmatigheidcontroles door de accountant;
2. het vaststellen van de raadsmemo normenkader 2016.

