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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 11 december 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 11 december 2018,
met de aanpassing dat het onderwerp bij agendapunt 4 tot de
portefeuille van wethouder Dijkstra behoort en de naam van wethouder
Bunnik daar onterecht vermeld staat.

2. College

Jaarlijkse update mandaten
samenvatting
Het besluit tot wijziging van het Mandatenbesluit 2012 betreft de
jaarlijkse update. De wijzigingen die voorliggen betreft deel A (de
inhoudelijke mandaten) en deel C (de rechtspositionele mandaten).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de delen A en C van het Mandatenbesluit 2012 te wijzigen conform
bijgevoegd wijzigingsbesluit.

3. T. van Vugt

Beleidsregels buitenreclame gemeente Gouda 2019
samenvatting
De huidige reclame langs doorgaande wegen middels losse
driehoeksborden en sandwichborden geeft een rommelig beeld. Omdat
de concessies van een aantal exploitanten aflopen, heeft de gemeente
de gelegenheid om de buitenreclame opnieuw aan te besteden en
hierbij ook ruimte te bieden voor digitale vormen van reclame.
Het realiseren van een vast netwerk van A0 displays en het mogelijk
maken van digitale reclame zorgt voor verhoging van de kwaliteit van
reclamemeubilair en biedt de mogelijkheid voor het realiseren van
hogere opbrengsten. De diverse vormen van buitenreclame kunnen ook
gebruikt worden voor stadsmarketing, gemeentelijke communicatie,
communicatie door organisatoren van evenementen en noodmeldingen.
Extra inkomsten uit reclame-uitingen zijn al ingeboekt op de nieuwe
begroting. Of deze extra inkomsten gegenereerd worden en hoe groot
deze zullen zijn, is nog niet te zeggen. Dit hangt af van de
aanbestedingen en de vraag of ruimte gevonden kan worden voor een
reclamemast langs de A12 (en een exploitant die deze wil plaatsen).
De beleidsregels en de toelichting hierop vormen uitgangspunt voor het
aanbestedingstraject van concessies m.b.t. de exploitatie van reclame in
de openbare ruimte.
De beleidsregels worden bij de herziening van de Welstandsnota 2017
toegevoegd aan hoofdstuk 4 van deel C van de Welstandsnota Gouda
2017: "Specifieke welstandscriteria - reclames". Hiermee wordt erin
voorzien dat ook buitenreclame onderdeel gaat uitmaken van de
Welstandsnota.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de “Beleidsregels buitenreclame gemeente
Gouda”, inclusief toelichting, met een tekstuele aanpassing;
2. het informeren van de gemeenteraad middels bijgevoegd
raadsmemo, met een tekstuele aanpassing;
3. het mandateren van wethouder Van Vugt voor tekstuele
aanpassingen in de stukken.

4. T. van Vugt

Evenementenbeleid Gouda
samenvatting
Het herijken van het evenementenbeleid is opgenomen in het
coalitieakkoord “Nieuwe Energie, samenwerken en investeren voor
Gouda” en de bijbehorende financiële kaders. In het coalitieakkoord
wordt bovendien ingegaan op de samenhang van het
evenementenbeleid en de financieringsmogelijkheden voor
maatschappelijke initiatieven, waaronder evenementen, vanuit
GoudApot. Bijgesloten nota betreft de herijking van het stadsbrede
evenementenbeleid, waarbij tevens gekeken is naar de samenhang met
GoudApot.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemmen met de concept nota “Actualisatie evenementenbeleid
Gouda”;

2. het vrijgeven van de concept nota “Actualisatie evenementenbeleid
Gouda” voor inspraak;
3. het sturen van de raadsmemo, met een tekstuele aanpassing, en de
concept nota “Actualisatie evenementenbeleid Gouda” ter kennisname
naar de Raad;
4. het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit, waarmee het
subsidieplafond van de Goudse Kaasmarkten in lijn met de kadernota
met € 40.700,00 wordt verhoogd, tot in totaal € 120.000,00;
5. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.
5. T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Subsidieplafonds stedelijke vernieuwing 2019
samenvatting
Vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is er in 2019
nog geld beschikbaar voor eigenaren om gemeentelijke monumenten
met subsidie te restaureren. Ook is er geld voor eigenaren of huurders
van winkels in het kernwinkelgebied om winkelpuien met subsidie te
verbeteren. Hierdoor neemt de leefbaarheid en het aanzien en daarmee
het woon- en winkelgenot in Gouda toe. Er zijn ook middelen
beschikbaar (subsidie) voor eigenaren om zelfstandige woningen boven
winkels in het kernwinkelgebied. Er is geen geld meer voor
ontwikkelende partijen van woningbouwprojecten om een
kwaliteitsinstrument toekomstgericht bouwen met subsidie te gebruiken.
Door subsidieplafonds in te voeren zorgt het college ervoor dat er geen
overschrijding van de beschikbare budgetten voor deze
subsidieregelingen kan ontstaan.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de volgende subsidieplafonds voor de in de
Subsidieverordening stedelijke vernieuwing genoemde activiteiten voor
de periode 1 januari tot en met 31 december 2019:
a. het restaureren van gemeentelijke monumenten: € 115.636-;
b. het creëren van woningen boven winkels: € 127.350,-;
c. het verbeteren van de esthetische kwaliteit van winkelpuien:
€ 35.000,-;
d. het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen:
€ 0,-.

6. C.P. Dijkstra

Bekrachtigen besluit landelijke functie Leeuwarden
samenvatting
De hulp aan volwassen slachtoffers van loverboys en eer gerelateerd
geweld (18+) wordt gezien als (zeer) specialistisch en Fier Fryslân voert
dit uit. Het betreft een landelijke functie en het budget hiervoor gaat ten
laste van het macro budget Vrouwenopvang. In het verleden is de
inkoop door de VNG geregeld, maar de VNG heeft hiervoor niet de
juridische bevoegdheid. De voorkeur van de wethouders van de 35
centrumgemeenten voor Vrouwenopvang is dat de inkoop namens de
gezamenlijke centrumgemeenten door één gemeente wordt uitgevoerd
(conform de huidige situatie). De VNG heeft daarom de gemeente
Leeuwarden gevraagd om namens de 35 centrumgemeenten op te
treden als inkoper van de specialistische functies.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. akkoord te gaan met het voorstel van de VNG om de inkoop en
bekostiging van de specialistische functies voor volwassen slachtoffers
van loverboys en eer gerelateerd geweld met ingang van 1 januari 2019
over te dragen aan de gemeente Leeuwarden;
2. akkoord te gaan met de overdracht van het landelijke deel van de
decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (DU VO) 2019 en verder van
€ 2.785.820, voor de specialistische functies, aan de gemeente
Leeuwarden.
7. R.A. Tetteroo

Concept huisvestingsverordening Gouda 2019
samenvatting
De Huisvestingsverordening Gouda 2015 vervalt uiterlijk op 30 juni
2019. Om te kunnen blijven sturen op woonruimteverdeling is het nodig
een nieuwe huisvestingsverordening vast te stellen. Gevraagd wordt om
in te stemmen met de schaarste onderbouwing en de concepthuisvestingsverordening vrij te geven voor inspraak en gedurende zes
weken ter inzage te leggen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de onderbouwing van de schaarste aan goedkope
huurwoningen en verdringingseffecten daardoor op de Goudse
woningmarkt, conform de bijlage schaarsteonderbouwing;
2. het vrijgeven van de concept-Huisvestingsverordening Gouda 2019
voor zienswijzen gedurende 6 weken;
3. het tegelijkertijd sturen van de concept-Huisvestingsverordening en
de schaarste onderbouwing ter informatie naar de raad;
4. het voorleggen van de (eventueel aangepaste) Huisvestingsverordening en de schaarste-onderbouwing aan de raad na de periode
van de terinzagelegging om deze verordening vast te stellen.

8. R.A. Tetteroo

DVO Participatiewet ProWork 2018-2020
samenvatting
In het hoofdlijnenakkoord toekomst Promen 2018-2025 is besloten dat
het bedrijf Promen een juridische en financiële scheiding maakt in de
activiteiten voor de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet
(PW). De PW-activiteiten zijn ondergebracht in een onderliggende BV,
genaamd ProWork.
De voorliggende DVO Participatiewet regelt de juridische relatie tussen
de gemeente Gouda en de BV ProWork voor de periode 1 januari 2018
tot en met 31 december 2020.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. bijgevoegde Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Participatiewet
aan te gaan met ProWork BV;
2. de DVO af te sluiten voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31
december 2020;
3. wethouder R.A. Tetteroo te machtigen om de gemeente Gouda ter
zake te vertegenwoordigen, waaronder begrepen:

a. de bevoegdheid om ondergeschikte wijzigingen aan te brengen in de
overeenkomst, en
b. de overeenkomst namens de gemeente Gouda te ondertekenen.
9. M. Bunnik

Herstel vervangingsbesluit
samenvatting
In aanvulling op dossier 2294 (16 oktober) hierbij nogmaals het
generieke vervangingsbesluit voor archiefbescheiden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het corrigeren en verbeteren van een bepaling in het recent
vastgestelde besluit vervanging archiefbescheiden.

10. M. Bunnik

Subsidieregeling Sportimpuls Gouda 2018-2020
samenvatting
Op 23 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de
subsidieregeling ‘Sportimpuls Gouda 2017’ vastgesteld. De regeling is
gericht op activiteiten in het sociaal domein. Sportverenigingen die een
bredere maatschappelijke rol willen vervullen, kunnen een financiële
bijdrage aanvragen voor sport- en beweegactiviteiten op het gebied van
gezondheid, preventie en participatie die Goudse inwoners met elkaar
verbindt. Uit de regeling zijn 13 initiatieven voortgekomen. Voor 2020 is
opnieuw budget in de gemeentelijke begroting opgenomen voor een
dergelijke regeling, maar om het momentum niet te verliezen, wordt
voorgesteld een deel van dat budget reeds in 2019 te benutten. Met het
vaststellen van deze regeling Sportimpuls Gouda 2018-2020 (die
inhoudelijk nauwelijks afwijkt van de vorige) wordt eveneens het feit dat
het besluit van 24 april 2018 over de verlenging van de looptijd van de
vorige regeling niet gepubliceerd is en het daarmee niet in werking is
getreden, gerepareerd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de regeling Sportimpuls Gouda 2018-2020;
2. van het voor 2020 in de gemeentelijke begroting opgenomen bedrag
van € 125.000 middels een begrotingswijziging bij het 1e ijkmoment
2019 een bedrag van € 60.000 naar voren te halen naar het jaar 2019.

11. M. Bunnik

Wijzigingen CAR en UWO
samenvatting
In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
tussen de sociale partners in de sector Gemeenten (College voor
Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF) zijn diverse wijzigingen
van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector
Gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)
overeengekomen.
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA
zijn gemeenten verplicht om uitvoering te geven aan de in het LOGA
overeengekomen CAR-bepalingen en de later overeengekomen
wijzigingen daarvan. Voor gemeenten die zijn aangesloten bij de UWO

geldt dat eveneens voor de UWO-bepalingen. Hoewel de gemeente
Gouda niet is aangesloten bij de UWO, is het bestendig beleid om de in
de UWO aangebrachte wijzigingen conform over te nemen in de
Goudse Uitwerkingsovereenkomst (GUWO).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde regeling tot wijziging van de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten en
de Goudse Uitwerkingsovereenkomst.
12. M. Bunnik

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen voor
begrotingen 2020
samenvatting
Met de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen”
beschikken de gemeenten in de regio Hollands-Midden sinds 2010 over
een gedragen instrument om met alle gemeenschappelijke regelingen
waarin zij deelnemen, uniforme afspraken te maken over indexering en
algemene taakstelling voor de op te stellen begrotingen.
De portefeuillehouders financiën in de regio Hollands-Midden hebben,
zoals ieder jaar plaatsvindt, in het bestuurlijk overleg van 23 november
2018 een financieel kader opgesteld voor begrotingen 2020 voor de
Gemeenschappelijke Regelingen. Het college heeft in haar kaderstelling
van 13 september 2013 deze kaderstelling tevens van toepassing
verklaard op die gemeenschappelijke regelingen die niet behoren tot de
regio Hollands Midden waaraan Gouda deelneemt. Bijgaand voorstel
ligt nu aan het college ter bespreking voor.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisneming van de financiële kaderstelling van het bestuurlijk
overleg gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor
begrotingen 2020;
2. deze algemene kaderstelling van toepassing te verklaren voor alle
gemeenschappelijke regelingen waaraan Gouda deelneemt.

