besluitenlijst
b en w-vergadering
Aanwezig

Burgemeester P. Verhoeve
Wethouder T. van Vugt
Wethouder C.P. Dijkstra
Wethouder R.A. Tetteroo
Wethouder M. Bunnik
Wethouder H. Niezen
Gemeentesecretaris/
algemeen directeur E.M. Branderhorst
A.i. Hoofd Bestuurs- en
managementondersteuning W. Steevensz

Afwezig

17 december 2019

2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 10 december 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 10 december 2019.

2.2 P. Verhoeve

Collegekosten 1e, 2e en 3e kwartaal 2019
samenvatting:
In het kader van de transparantie worden kosten die het college maakt
gepubliceerd. Het betreft deze keer de collegekosten voor het 1e, 2e en 3e
kwartaal van 2019.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de drie overzichten met de collegekosten voor het 1e,
2e en 3e kwartaal 2019.
2. Publicatie van de overzichten op www.gouda.nl/college.

2.3 P. Verhoeve

Gouds Mandatenbesluit
samenvatting:
De Goudse mandaten worden aan het einde van ieder jaar geactualiseerd,
zo ook dit jaar.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:
1. Het Gouds Mandatenbesluit vast te stellen.

2.4 T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Subsidieplafonds stedelijke vernieuwing 2020
samenvatting:
Na uitstel van de behandeling in het cluster stad van de gemeenteraad is
de vaststelling van de nieuwe Subsidieverordening Instandhouding Erfgoed
Gouda 2020 doorgeschoven naar de raad in januari 2020. De vaststelling
van de nieuwe subsidieverordening en intrekking van de bestaande
verordening zal nu naar verwachting plaatsvinden in de vergadering van 29
januari 2020. Vooruitlopend daarop is het van belang dat er – ter
overbrugging van de tussenliggende periode – nieuwe subsidieplafonds
worden vastgesteld tot uiterlijk de datum waarop de bestaande
Subsidieverordening Stedelijke Vernieuwing wordt ingetrokken..
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 uiterlijk de datum waarop de Subsidieverordening
Stedelijke Vernieuwing wordt ingetrokken:
a. het restaureren van gemeentelijke monumenten: € 0,-;
b. het creëren van woningen boven winkels: € 57.000,-;
c. het verbeteren van de esthetische kwaliteit van winkelpuien: € 0,-;
d. het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen:
€ 0,-.

2.5 C.P. Dijkstra

Verlenging en tariefsaanpassing contract Route Gebonden Vervoer
samenvatting:
Met de verlenging van het contract Route Gebonden Vervoer is de
continuïteit van het vervoer tot en met 31 juli 2021 geborgd. De continuïteit
van het vervoer gaat gepaard met een bepaald kwaliteitsniveau. Om het
door Personenvervoer Wegman en Midden-Holland-gemeenten gewenste
kwaliteitsniveau en continuïteit te behalen is een tariefaanpassing
onontkoombaar. Het streven is om de kwaliteit van dienstverlening
consistent op een waardig niveau te houden.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het verlengen van het contract Route Gebonden Vervoer perceel 1, 2 en
4 met Personenvervoer Wegman tot en met 31 juli 2021.
2. Het verlengen van het contract Route Gebonden Vervoer perceel 3 met
Willemsen- de Koning tot en met 31 juli 2021.
3. Het doorvoeren van een tariefaanpassing met terugwerkende kracht
vanaf 13 mei 2019, conform scenario 1 van memo Verlenging contract en
tariefaanpassing Route Gebonden Vervoer met Personenvervoer Wegman.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.6 C.P. Dijkstra

Reactie op kamerbrief: “Naar een betere organisatie van jeugdhulp,
jeugdbescherming en jeugdreclassering”, inspectierapport en
aanvullende kamerbrief
samenvatting:
Op 7 november hebben de ministers de Jonge en Dekker de kamerbrief:
“Naar een betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en
jeugdreclassering” verstuurd, met een verwijzing naar het rapport van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid
“Kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd: Toezicht bij de
jeugdbescherming en jeugdreclassering”. De ministers geven in de
kamerbrief aan dat de beloften van de Jeugdwet nog onvoldoende ingelost
zijn. Hoewel er méér kinderen in beeld zijn dan voorheen, ontvangen zij
niet altijd op tijd de hulp die ze nodig hebben. Jeugdprofessionals ervaren
een hoge werkdruk en zijn veel tijd kwijt aan administratie. De uitvoering
van de jeugdbescherming staat onder grote druk blijkens bijgevoegde
rapportages van de inspecties.
In bijgaande memo en de bijlage schetsen wij de situatie voor Gouda en de
regio op de belangrijkste genoemde knelpunten in de kamerbrieven en het
inspectierapport. Daarnaast wordt het vervolgproces, voor zover nu bij ons
bekend, weergegeven. Ter informatie zijn de kamerbrieven en het
Inspectierapport toegevoegd.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het instemmen met bijgaande memo: Reactie op kamerbrief: “Naar een
betere organisatie van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering”,
inspectierapport en aanvullende kamerbrief.
2. Bijgaande memo door te zenden naar de raad.

2.7 R.A. Tetteroo

Aansluiten bij Convenant klimaatadaptief bouwen
samenvatting:
n.v.t.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda, ieder voor zover
het zijn bevoegdheden betreft, besluit tot:
1. Het aansluiten bij het Convenant klimaatadaptief bouwen door middel
van de bijgevoegde toetredingsverklaring.
2. Het machtigen van de portefeuillehouder Wonen om bijgevoegde
toetredingsverklaring namens de gemeente te ondertekenen.

2.8 R.A. Tetteroo

Middenhuur woningen, stand van zaken programmering en
instrumenten voor borging
samenvatting:
In deze notitie wordt onderzocht in hoeverre het lukt om 200 extra
middenhuur woningen te bouwen en hoe kan worden geborgd dat deze
woningen ook op termijn blijven behoren tot dat prijssegment en voldoen
aan bepaalde kwalitatieve criteria. In het afsluitende hoofdstuk worden
conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Bijlage 1 bevat een
voorstel voor de Verordening middenhuur.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennisneming van de notitie ‘Bouw van voldoende middenhuurwoningen
en borging’, waarin wordt geconcludeerd dat er in de periode 2015-2025
voldoende middenhuurwoningen worden gebouwd, maar dat niet is
geborgd dat deze woningen ook op termijn tot dit segment blijven behoren,
met een tekstuele aanpassing.
2. Het, conform de notitie, voorleggen aan de raad om de volgende
instrumenten in te zetten:
a. de concept-Verordening middenhuurwoningen Gouda, om deze
verordening door het college vrij te laten geven voor inspraak;
b. bij vaststelling van nieuwe bestemmingsplannen die woningbouw
mogelijk maken, een minimaal percentage middenhuurwoningen op te
nemen.

2.9 R.A. Tetteroo

Raadsmemo stand van zaken toezeggingen vanuit wonen
samenvatting:
Bijgevoegde raadsmemo geeft de stand van zaken en planning van een
aantal toezeggingen en belangrijke onderwerpen vanuit de portefeuille
wonen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. In te stemmen met voorgestelde raadsmemo en deze toe te voegen aan
de weekzending voor de raad, met een tekstuele aanpassing.

2.10 R.A. Tetteroo

Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019
samenvatting:
Voorliggend stuk is de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019 die
ter vaststelling wordt aangeboden. Deze is op dit moment door
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (voorlopig) aanvaard.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019
(definitieve versie d.d. 13 mei 2019)
2. Informeren van de gemeenteraad via bijgevoegd memo.

2.11 R.A. Tetteroo

Regionale Projectenlijst Woningbouw 2018
samenvatting:
Onlangs (2 december 2019) is de Regionale Projectenlijst Woningbouw
2018 ontvangen. Als uitwerking van de Regionale Agenda Wonen MiddenHolland 2013 geeft de bestaande Regionale Projectenlijst Wonen (RPW)
inzicht in de actuele woningbouwplannen met 10 en meer
nieuwbouwwoningen van de gemeenten in de regio Midden-Holland vanaf
1 juli 2018. De Regionale Projectenlijst Woningbouw 2018 is in juli 2019
aanvaard door de Provincie Zuid-Holland, met uitzondering van twee
projecten in Krimpenerwaard. De aanvaarding van de projectenlijst
betekent dat de bestemmingsplannen van de betreffende
woningbouwplannen de eerste trap in de ladder van duurzame
verstedelijking hebben doorlopen. Dit is een belangrijke eerste stap in het
proces tot het realiseren van woningbouwplannen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennisnemen van de Regionale Projectenlijst Woningbouw 2018.
2. Het informeren van de gemeenteraad over de Regionale Projectenlijst
Woningbouw 2018 middels bijgevoegd memo.

2.12 R.A. Tetteroo

Reactie op ongevraagd advies GCR over het opnemen van
gesprekken met cliënten van de sociale dienst
samenvatting:
Op 22 november 2019 heeft de Goudse Cliëntenraad (GCR) ongevraagd
advies uitgebracht aan het college over het opnemen van gesprekken met
cliënten van de sociale dienst.
Voordat de GCR het advies formeel uitbracht is er een overleg geweest
met de GCR. Naar aanleiding van dit overleg is uitgezocht wat er allemaal
komt kijken bij het opnemen van gesprekken met cliënten. En is een
gezamenlijk werkbezoek gebracht aan de gemeente Zoetermeer, (voor
zover bekend) de enige gemeente die gesprekken met cliënten van de

sociale dienst opneemt. Deze gemeente doet dit samen met
onderzoeksbureaus binnen het kader van een door ZonMw gesubsidieerd
wetenschappelijk onderzoek naar bevordering van vakmanschap van
klantmanagers. Bijgaand ontvangt u de voorgestelde reactie aan de GCR.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het bedanken van de Goudse Cliëntenraad voor het door hen
uitgebrachte ongevraagd advies en te reageren op dit advies door
verzending van bijgevoegde brief.
2. Het mandateren van wethouder Tetteroo voor tekstuele aanpassingen in
de brief.

2.13 M. Bunnik

Verzoek van SPORT•GOUDA om een extra bijdrage vanwege
gewijzigde btw-wetgeving
samenvatting:
In een brief van 30 oktober 2019 geeft SPORT•GOUDA aan dat zij
geconfronteerd wordt met een exploitatietekort vanwege gewijzigde btwwetgeving per 1 januari 2019. De door de rijksoverheid in het leven
geroepen SPUK-subsidieregeling vergoedt niet de volledige aanvraag. Het
tekort dat uiteindelijk ontstaat, wordt door de gemeente gecompenseerd op
basis van afspraken die we in de DVO gemaakt hebben.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Op grond van artikel 6 van de met SPORT•GOUDA afgesloten DVO
vooralsnog voor 2019 en 2020 akkoord gaan met een extra bijdrage. Deze
extra bijdrage wordt gebaseerd op het werkelijke exploitatietekort dat bij
SPORT•GOUDA ontstaat door de gewijzigde btw-wetgeving.

2.14 M. Bunnik

Vaststellen Wnra regelingen/reglement en De Goudse Gedragscode
2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De volgende regelingen definitief vast te stellen:
1. Regeling beloning Gouda 2020;
2. Regeling vervoermiddelen Gouda 2020;
3. Regeling communicatiemiddelen Gouda 2020;
4. Regeling financiële belangen Gouda 2020;
5. Regeling individueel keuzebudget Gouda 2020;
6. Regeling interne hulpverlening Gouda 2020;
7. Regeling maaltijdvergoeding bij overwerk Gouda 2020;

8. Regeling nevenwerkzaamheden Gouda 2020;
9. Regeling werkkleding Gouda 2020;
10. Regeling vakantie Gouda 2020;
11. Regeling werktijden Gouda 2020;
12. Regeling klachten ongewenst gedrag decentrale overheid 2020;
13. Regeling woon-werkverkeer Gouda 2020;
14. Regeling stage Gouda 2020;
15. Regeling melding vermoeden misstand Gouda 2020;
16. Regeling beschrijving, waardering en competenties Gouda 2020;
17. Regeling personeelsbeoordeling Gouda 2020;
18. Regeling ambtseed of belofte Gouda 2020;
19. Regeling taakduren lidmaatschap publiekrechtelijke colleges Gouda
2020;
20. Regeling loopbaanontwikkeling Gouda 2020;
21. Regeling privacygebruik e-mail, telefoon en internet Gouda 2020;
22. Regeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gouda 2020;
23. Reglement burgerlijke stand Gouda 2020;
24. De Goudse Gedragscode 2020.
2. De huidige hierop betrekking hebbende regelingen, reglement en de
Goudse Gedragscode 3.0 in te trekken.
3. Aan te sluiten bij de Regionale arbeidsgeschillencommissie
ServicePunt71 voor de behandeling van door de werknemers ingediende
geschillen.

2.15 M. Bunnik
H. Niezen

Verbetering Shell Entree
samenvatting:
In de Ontwikkelstrategie Goudse Poort is een verbetering van de entree
van het bedrijventerrein Goudse Poort opgenomen. Verbeteringen aan de
zogenaamde Shell-entree moet de Goudse Poort beter en makkelijker
bereikbaar maken voor autoverkeer dat vanaf de A12 naar het terrein rijdt.
In het verleden is er een voorstel gedaan om deze entree verbeteren, maar
dat stuitte op bezwaren vanuit ecologisch oogpunt. De veranderingen die in
het oorspronkelijke voorstel stonden, grepen te zwaar in op de ecologische
hoofdstructuur. Daarom is er een voorstel ontwikkeld waar zowel ecologie
als economie een plek heeft. Het voorstel is besproken met de EVGP en
BVGP (ondernemersverenigingen op Goudse Poort) en kan op hun
instemming rekenen. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de
voorgestelde ingrepen.
Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het instemmen met de voorgestelde wijzigingen om de bereikbaarheid
van het bedrijventerrein De Goudse poort via de zogenaamde Shell-Entree
te verbeteren.

2. Het instemmen met de benodigde investeringsbudgetten om de
bereikbaarheid van de Goudse Poort via de Shell-Entree te verbeteren.

2.16 M. Bunnik
H. Niezen

Aanvraag investeringsbudget Ecopark
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De raad voor te stellen een investeringsbudget beschikbaar te stellen
van € 3.645.000 voor de verdere planvoorbereiding, aanbesteding en
uitvoering van het Ecopark, dit investeringsbudget op het CIP op te nemen
en te openen en de financiële effecten hiervan bij de eerstvolgende
begrotingswijziging in de begroting op te nemen.
2. De raad voor te stellen de vrije ruimte op het voorbereidingskrediet ter
hoogte van € 80.000 vrij te laten vallen na oplevering van het Ecopark en
de financiële effecten hiervan bij de eerstvolgende begrotingswijziging in de
begroting op te nemen.

2.17 H. Niezen

Maatregellijst verkeersknelpunten
samenvatting:
Tijdens een besluitvormende avond van de raad 6 november 2019 heeft de
raad het college unaniem verzocht de aanpak van urgente, onveilige
knelpunten in het verkeer, zoals bijvoorbeeld de oversteek van de Goudse
Houtsingel, los te koppelen van het VCP, zodat deze knelpunten versneld
aangepakt kunnen worden. Bij de begrotingsbehandeling op 12 november
2019 heeft de raad ingestemd met de begroting, waarbij een bedrag van
5,8 miljoen is gereserveerd voor verkeersmaatregelen in 2020 en 2021.
Middels een amendement is geregeld dat dit geld beschikbaar is voor de
aanpak van verkeersknelpunten. Dit voorstel gaat in op deze
verkeersknelpunten, die los van de effecten van het verkeerscirculatieplan,
uitgevoerd kunnen worden.
Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de maatregellijst verkeersknelpunten en over te gaan
tot de (voorbereiding van de) uitvoering.
2. Het informeren van de raad met bijgaande raadsmemo, met een
tekstuele aanpassing.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.18 H. Niezen

Participatieproces verkeerscirculatieplan
samenvatting:
Op 14 en 30 oktober 2019 is het Verkeerscirculatieplan (VCP) in de raad

besproken. Op 14 oktober was sprake van een sessie met stakeholders,
waarbij 25 insprekers hun zienswijze op het VCP gaven. Op 30 oktober
was het gesprek tussen de raad en wethouder. Gezien de vele vragen
vanuit de bewoners en raadsleden, met name over het proces, heeft de
wethouder de raad voorgesteld om het VCP aan het college terug te geven.
Dit om meer tijd te nemen voor de participatie rond het VCP, zodat het
college in 2020 het voorstel opnieuw aan de raad kan aanbieden. De raad
heeft het college gevraagd om dit te doen.
Alvorens te starten met een intensief participatietraject, is nagedacht over
kaders waarin dit gaat plaatsvinden. Dit is verwoord in het bijgaande plan
van aanpak.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het plan van aanpak participatie
Verkeerscirculatieplan.
2. Het informeren van de raad met bijgaande raadsmemo.

