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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 15 oktober 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 15 oktober 2019.

2. C.P. Dijkstra

Reactie concept Beleidskader aanbesteding OV-concessie ZuidHolland Noord
samenvatting:
Ter voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van de OV-concessie ZuidHolland Noord (ZHN) volgt de Provincie Zuid-Holland een interactief proces
waarbij gemeenten en andere stakeholders actief worden betrokken. De
betrokken gemeenten zijn in deze consultatieronde gevraagd om te
reageren op het concept Beleidskader voor de nieuwe OV-concessie. De
regio Midden-Holland heeft de reacties van alle gemeenten verwerkt in een
gezamenlijk document dat wordt aangeboden bij de provincie.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het instemmen met de inhoud en indiening van de gezamenlijke reactie
vanuit de gemeenten in regio Midden-Holland.
2. Het informeren van de gemeenteraad door bijgevoegde raadsmemo.

3. R.A. Tetteroo

Vaststelling Bestemmingsplan Oosthoef 7 'Knarrenhof'
samenvatting:
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 25 juli 2019 tot en met
4 september 2019 ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn er 6
zienswijzen ingediend door omwonenden. De zienswijzen hebben niet
geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Er worden twee kleine
ambtshalve wijzigingen voorgesteld:
1. Toevoeging van een Aerius-berekening aan het bestemmingsplan;
conclusie is dat er geen negatief effect als gevolg van stikstofdepositie valt
te verwachten. De uitkomst is door de ODMH goedgekeurd.
2. De mogelijkheid voor aan huis gebonden bedrijvigheid en praktijkruimten
wordt uit artikel 7 'wonen' geschrapt.
Het college dient alsnog in te stemmen met de inhoud van de vormvrije
mer-beoordeling en op basis hiervan te besluiten geen milieueffectrapport
of plan-mer op te stellen. Dit betreft een collegebevoegdheid en komt
zodoende niet terug in het raadsvoorstel.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Instemming met de inhoud van de vormvrije mer-beoordeling en op basis
hiervan te besluiten geen milieueffectrapport of plan-mer op te stellen.
2. Het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijzen alsmede de
ambtshalve wijzigingen in behandeling te nemen en hierop te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen.
3. Het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan Oosthoef 7
met idn NL.IMRO.0513. 0104BPOosthoef7-DF01 gewijzigd vast te stellen,
een en ander overeenkomstig de bijgevoegde stukken.
4. Het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

4. R.A. Tetteroo

Raadsinformatie Inzicht in effecten armoede volgens Nibud
minimaeffectrapportage
samenvatting:
In maart 2017 is het beleidskader Samen mee(r) doen aangenomen. Dit
beleidskader heeft betrekking op de preventie en aanpak van armoede en
schuldenproblematiek. Na de vaststelling is gewerkt aan het implementeren
van het beleid, zodat benoemde activiteiten en doelen werden

gerealiseerd.
De gemeenteraad heeft bij moties van 7 november 2018 en 17 juli 2019 en
diverse technische vragen naar aanleiding van de begroting 2020,
gevraagd om inzicht in de voortgang en effecten van dit armoedebeleid,
maar ook om inzichten waardoor bij de begrotingsbehandeling een
afweging gemaakt kan worden of het mogelijk is om bepaalde wijzigingen
in de uitvoering van het armoedebeleid door te voeren. Met het verzenden
van de minima effectrapportage en begeleidend raadsmemo wordt
informatie aangeboden zodat een aanvang met die discussie gemaakt kan
worden, zonder inhoudelijke voorstellen. Deze voorstellen zijn al in de
begroting 2020 opgenomen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennis nemen van de minima effect rapportage van het Nibud dat
inzicht geeft in de effecten van Gouds armoedebeleid.
2. Het vaststellen van voorgesteld raadsmemo waarin de voortgang van de
uitvoering van beleid en effecten kort wordt toegelicht.
3. Het verzenden van bijgevoegd raadsmemo en het verstrekken van de
minima effectrapportage van het Nibud aan de gemeenteraad.

5. R.A. Tetteroo
H. Niezen

Haalbaarheidsonderzoek treinhalte Gouweknoop
samenvatting:
De ontwikkeling van een station Gouweknoop is benoemd als een van de
topprioriteiten in de Uitvoeringsagenda van het Regionaal Verkeers- en
Vervoersplan (RVVP) Midden Holland. Gemeente Gouda en Gemeente
Zuidplas hebben gezamenlijk initiatief genomen om hiervoor een lobby en
haalbaarheidsstudie te starten. Vanuit het regionaal bestuurlijk overleg
verkeer en vervoer Midden-Holland wordt dit initiatief ondersteund.
Dit voorstel dient voor het beschikbaar stellen van de financiële middelen
die nodig zijn voor het uitvoeren van fase 1 van het haalbaarheidsonderzoek.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het voorstellen aan de raad om € 30.000 vrij te maken uit de reserve
cofinanciering regionale projecten ter dekking van het
haalbaarheidsonderzoek treinhalte Gouweknoop, en dit bij de
eerstvolgende begrotingswijziging te verwerken.
2. Het instemmen met bijgevoegd schriftelijke verzoek van het regionaal
bestuurlijk overleg verkeer en vervoer (BOVV) Midden-Holland, om
€ 15.000 bij te dragen aan het haalbaarheidsonderzoek treinhalte
Gouweknoop uit de middelen genoemd onder beslispunt 1.

6. M. Bunnik

Schriftelijke raadsvragen PenC-cyclus 2e ijkmoment 2019
samenvatting:
De gemeenteraad heeft 313 schriftelijke technische vragen gesteld over de
documenten die in het kader van het 2e ijkmoment 2019 in de PenC-cyclus
ter besluitvorming zijn aangeboden. Alle vragen zijn voorzien van een
antwoord.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Het verzenden van de antwoorden op de schriftelijke technische
raadsvragen over de 2e begrotingswijziging 2019 en de
programmabegroting 2020-2023, met een tekstuele aanpassing.

7. H. Niezen

Zienswijze Klimaatstrategie en uitvoeringsagenda
samenvatting:
Gouda moet bestendig zijn tegen klimaatverandering om gezond, veilig en
welvarend te blijven. In het najaar van 2018 is een raadsbrede werkgroep
gestart met het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie met een
uitvoeringsagenda. Afgelopen jaar zijn de knelpunten en kansen verkend
en met externe stakeholders afgestemd. Deze voorliggende conceptstrategie Klimaatadaptatie met uitvoeringsagenda is het resultaat van dit
traject. Met de bijgevoegde zienswijze geeft het college een reactie op de
opgestelde concept Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de zienswijze op het concept Klimaatadaptatiestrategie en uitvoeringsagenda.

