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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 26 maart 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 26 maart 2019.

2. M. Salet

Kadernota IVB 2019-2022
samenvatting
De huidige Kadernota loopt eind 2018 af. In 2018 is het
veiligheidsbeleid geëvalueerd door onderzoeksbureau DSP. Op basis
van deze evaluatie stelt het college nieuwe prioriteiten voor de
komende 4 jaar voor. Deze zijn nader uitgewerkt in de nu vast te stellen
Kadernota 2019-2022. De Kadernota is in de afgelopen periode
voorgelegd aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein. De GASD
heeft daarop advies uitgebracht op 14 februari 2019. Na behandeling en
vaststelling in het college wordt deze ter besluitvorming aangeboden
aan de raad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. 3 prioriteiten vast te stellen in het Veiligheidsbeleid:

a. jeugdcriminaliteit te bestrijden, met name het plegen van
woninginbraken, handel in drugs, en radicalisering
b. ondermijning te reduceren door een aanpak op 4 sporen
(Knooppunten, hennepteelt, criminele netwerken en bestuurlijke
weerbaarheid)
c. sociale overlast te voorkomen, met name de extreme woonoverlast
situaties en bij de problematiek rond personen met verward gedrag de
samenhang met zorg te borgen;
2. de Kadernota IVB 2019-2022 vast te stellen en deze ter
besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad;
3. het Actieplan 2019 vast te stellen en dit ter kennisname aan te bieden
aan de gemeenteraad;
4. de Goudse Adviesraad Sociaal Domein bijgaande reactie op haar
advies toe te zenden;
5. bijgaand persbericht op de gemeentepagina te plaatsen;
6. een tekstuele aanpassing in het raadsvoorstel en het collegevoorstel.

3. M. Bunnik

Gemeenschappelijke Regeling BSGR 2020
samenvatting
De gemeente Leiderdorp heeft het verzoek ingediend om per 1 januari
2020 toe te mogen treden tot de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Hiervoor is
instemming vereist van de huidige deelnemers aan de BSGR en zal de
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR moeten worden
aangepast. Uw college wordt geadviseerd de vereiste instemming te
verlenen voor zowel de toetreding van Leiderdorp als voor de wijziging
van de Gemeenschappelijke Regeling. Wel dient uw college voor het
verlenen van deze instemming de toestemming van de raad te
verkrijgen. Raadsvoorstel is bijgevoegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met de toetreding van de gemeente Leiderdorp tot de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland per 1januari 2020, onder
voorbehoud van toestemming van de raad;
2. instemming met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020, onder voorbehoud van
toestemming van de raad;
3. het voorstellen aan de raad om toestemming te verlenen voor het
genoemde onder 1 en 2;
4. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

4. M. Bunnik

Intentieverklaring Regeling Lokale Sportakkoorden Sportformateur
samenvatting
In de zomer van 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten: een
landelijk leidend document met als hoofddoel zoveel mogelijk mensen
met plezier te laten sporten en bewegen. Lokale en/of regionale
sportakkoorden zijn daarvoor het aangewezen instrument.
Voor de totstandkoming van lokale/regionale sportakkoorden wordt nu
door de minister budget beschikbaar gesteld voor procesbegeleiders,

zogenaamde ‘sportformateurs’. Gemeenten kunnen € 15.000 aanvragen
om een procesbegeleider in te huren. De ‘sportformateur’ heeft de
taak om diverse partijen aan tafel te krijgen en het gesprek over de
invulling van een sportakkoord en de afspraken daarbinnen te
faciliteren. Nu ligt voor het tekenen van een intentieverklaring om
gebruik te maken van budget voor een sportformateur.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ondertekenen van de Intentieverklaring Regeling Lokale
Sportakkoorden – Sportformateur;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

