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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 8 mei 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 8 mei 2018.

2. M. Schoenmaker

Collegekosten 1ste kwartaal 2018
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft
gepubliceerd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het overzicht met de collegekosten 1ste kwartaal
2018 met een tekstuele aanpassing;
2. publicatie van het overzicht op www.gouda.nl/college.

3. J.M. de Laat

Jaarstukken 2017
samenvatting
Op grond van titel IV van de gemeentewet is het college verplicht
verantwoording af te leggen aan de raad over het door hem gevoerde
beleid en bestuur in het aangegeven begrotingsjaar, onder overlegging
van een jaarverslag en een jaarrekening. De raad stelt het jaarverslag
en de jaarrekening vast. In Gouda zijn deze onderdelen samengevoegd
in de jaarstukken. De jaarstukken 2017 worden nu ter besluitvorming
voorgelegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de raad om het raadsbesluit bij de jaarstukken
2016 betreffende de toevoeging van € 584.566 aan de reserve
bouwleges in te trekken;
2. het ter vaststelling voorleggen van de jaarstukken 2017 aan de raad,
met in het raadsvoorstel een tekstuele aanpassing;
3. het voorstellen aan de raad om het gerealiseerde resultaat van de
jaarrekening 2017, zijnde € 8.445.536 positief, vast te stellen en over te
gaan de volgende resultaatbestemming:
a. € 2.900.000 toe te voegen aan de reserve voormalige NIEGG
Spoorzone en Westergouwe;
b. € 300.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling;
c. € 956.311 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
d. € 1.191.682 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang
en vrouwenopvang;
e. € 27.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;
f. € 256.000 toe te voegen aan de reserve wijkontwikkeling;
g. € 772.475 te onttrekken aan de egalisatiereserve openbare ruimte en
toe te voegen aan de voorziening groot onderhoud openbare ruimte;
h. het restant van het rekeningresultaat, te weten € 2.814.543, toe te
voegen aan de algemene reserve.
4. het voorstellen aan de raad om de reserve IKB op te heffen;
5. het voorstellen aan de raad om van de in hoofdstuk 11.2.3 van de
jaarstukken 2017 opgenomen kredieten waarvan de einddatum is
bereikt maar waarvan de werkzaamheden niet zijn beëindigd, de
einddatum conform de toelichting aan te passen om te voldoen aan de
Nota waardering en afschrijving vaste activa 2013, waarin is bepaald dat
een dergelijk krediet formeel dient te worden afgesloten;
6. het voorstellen aan de raad om in de 1e begrotingswijziging 2018
voor de jaren 2018 en 2019 in totaal € 1.554.897 te onttrekken aan de
algemene reserve en tevens voor de jaren 2018 en 2019 in totaal €
112.750 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor opnieuw
beschikbaar te stellen budgetten;
7. het mandateren van de portefeuillehouder financiën om noodzakelijke
aanpassingen te laten verwerken in deze jaarstukken;
8. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en het persbericht.

4. J.M. de Laat

Kadernota 2019
samenvatting
De kadernota is een niet verplicht bestuurlijk P&C-document ten
behoeve van de raad. Gemeenten geven op verschillende manieren

inhoud aan dit document. Soms wordt ervoor gekozen de tussentijdse
rapportage over het lopende begrotingsjaar te combineren met de
kadernota. Andere gemeenten houden deze twee documenten
gescheiden net als in Gouda. Daarbij had de kadernota vaak het
karakter van een concept-begroting met een relatief hoog detailniveau
wat betreft de uitwerking van plannen en financiën. Binnen de gemeente
Gouda wordt regelmatig de vraag gesteld waarom een kadernota en wat
is de relatie met de uitwerking van de begroting? In deze memo wordt
de positionering van de kadernota van de gemeente Gouda verduidelijkt
en voorgesteld om, net als de begroting en de jaarrekening, tot een vast
format te komen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De kadernota 2019 in te vullen door middel van een memo, bij het
eerste ijkmoment, met daarin de relevante financiële ontwikkelingen;
2. het vaststellen van de opzet van de kadernota 2020 en verder door
het nieuwe college in overleg met de gemeenteraad te laten
plaatsvinden.

5. J.M. de Laat

Rapportage informatie- en archiefbeheer 2017
samenvatting
De gemeente moet jaarlijks rapporteren over de stand van zaken op het
gebied van informatie- en archiefbeheer om te voldoen aan de Wet
Revitalisering Generiek Toezicht (RGT). In deze rapportage schetst de
gemeente Gouda zelf een beeld van het archief- en informatiebeheer
binnen de gemeente en de mate waarin dit voldoet aan de vereisten van
de Archiefwet 1995. Uit de managementsamenvatting blijkt dat de
belangrijkste aandachtspunten te vinden zijn bij KPI twee tot en met vijf.
Het gaat daar primair om de digitale informatiehuishouding van de
gemeente en de kwaliteitszorg daaromtrent.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2017;
2. het vaststellen van de Raadsmemo waarin de gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2017;
3. het toezenden van de brief aan de provincie Zuid-Holland met
betrekking tot de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2017 middels
bijgaande conceptbrief.

