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1.

BenW besluitenlijst 23 augustus 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 23 augustus 2016.

2.

Aankoop van de Prov. ZH en doorverkoop aan Promen,
Steunpunt Provincialeweg West 1
samenvatting
De Provincie ZH heeft ter overname aangeboden enkele percelen,
gelegen tussen de Zuider IJsseldijk en de N228 (Provincialeweg
West), zijnde de openbare weg Zuider IJsseldijk, het dijktalud, het
voormalig steunpunt van de Provincie ZH (grond met opstal) en de
westelijke overhoek. De gemeente Gouda heeft hiervoor eerste recht
van koop. In het kader van de Wet Herverdeling Wegen Beheer is in
1992 een besluit genomen om de Zuider IJsseldijk juridisch over te
dragen aan de gemeente Gouda. Het onderhoud van deze weg is al
sinds jaar en dag bij de gemeente. Voor de aankoop van het pand en
de grond van het voormalig steunpunt van de Provincie heeft Promen
belangstelling getoond. Promen heeft gevraagd of de gemeente
Gouda het pand en de grond van het steunpunt wil aankopen en via
een ABC constructie aan Promen wil doorleveren. De Provincie ZH
stemt hiermee in. Vooruitlopend op de overdracht is het pand en de
grond in huur gegeven aan de gemeente Gouda en vervolgens onder
verhuurd aan Promen voor de periode van 1 juli t/m 15 december
2016. Partijen hebben hierover overeenstemming bereikt.
Voor de overdracht van de openbare weg Zuider IJsseldijk en

bijbehorende grond zal separaat een voorstel worden gedaan.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.de aankoop van de Provincie Zuid Holland en doorverkoop aan
Promen van het pand en de grond van het voormalig steunpunt van
de Provincie ZH aan de Provincialeweg West 1, zoals is vastgelegd in
de bijgevoegde conceptkoopovereenkomst;
2.het machtigen van mevrouw M.C. Vleggeert, in haar functie van
hoofd van de afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling, om de
gemeente Gouda ter zake te vertegenwoordigen (waaronder de
bevoegdheid om eventuele wijzigingen in de
conceptkoopovereenkomst aan te brengen en om de definitieve
overeenkomst namens de gemeente Gouda te ondertekenen) en om
alle maatregelen in en buiten rechte te nemen die nodig zijn voor de
uitvoering van de koopovereenkomst.
3.

college- en raadsvoorstel wijziging APV
samenvatting
Aanleiding voor de wijziging van de Algemene plaatselijke
verordening Gouda 2009 (hierna: de APV) betreft de taxiproblematiek
in de binnenstad, met name in de weekenden. Met het opnemen van
een artikel in de APV wordt een juridische basis gelegd om daartegen
handhavend te kunnen optreden. Met de basis in de APV kan het
college gedragsregels voor de taxichauffeurs vaststellen, een normenen waardenprotocol. Daarbij worden de Beleidsregels ontheffingen
autovrij gebied binnenstad en andere verkeersontheffingen
aangepast.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ter vaststelling aan de raad voorleggen van het voorstel tot
wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Gouda 2009.

4.

Invoering participatieverklaring statushouders
samenvatting
In het bestuurs- en uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom
tussen Rijksoverheid en de VNG zijn de voorwaarden en richtlijnen
vastgesteld voor maatschappelijke begeleiding. Als vervolg hierop is
aan de gemeenten gevraagd om vóór 1 september 2016 een Plan van
Aanpak/Brief in te dienen bij het COA over het
participatieverklaringstraject binnen de gemeente. Dit is een formele
voorwaarde om in aanmerking te komen voor de verhoging van de
bijdrage van € 1.000,- naar € 2.370,- met terugwerkende kracht per
gehuisveste statushouder vanaf 1 januari 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het beleggen van de voorbereiding van statushouders op de
ondertekening van de participatieverklaring binnen de bestaande
maatschappelijke dienstverlening;
2.het ondertekenen en verzenden van bijgaande brief met tekstuele

aanpassing hierover aan de Centraal orgaan Opvang Asielzoekers
(COA) ter verkrijging van de door het Rijk toegezegde aanvullende
COA RMBA-gelden in 2016 en 2017.

5.

Technisch uitstelverzoek van COA voor AZC
samenvatting
Door de landelijke afname van de instroom van vluchtelingen de
laatste maanden wordt op regionaal/landelijk niveau komende periode
bekeken hoe om te gaan met nieuwe opvanglocaties. Ook het azc in
Gouda wordt in deze afweging betrokken. Afgelopen vrijdag heeft de
gemeente het verzoek van het COA ontvangen om de periode waarin
de Minister van Veiligheid en Justitie goedkeuring moet verlenen voor
de vestiging van het azc in Gouda te verlengen tot 31 oktober a.s.
Een besluit wordt gevraagd over dit verzoek waarbij ervan uitgegaan
wordt dat dit verzoek geen gevolgen heeft voor de in de
bestuursovereenkomst gemaakte afspraken.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het verlenen van uitstel aan het COA van de opschortende
voorwaarde voor de vestiging van het azc tot 31 oktober 2016 onder
de nadrukkelijke voorwaarden dat dit uitstel geen gevolgen heeft voor
de in de bestuursovereenkomst gemaakte afspraken én (bij
goedkeuring) de uiteindelijke startdatum van het azc ;
2.het niet akkoord gaan met het verlengen van de
goedkeuringstermijn voor de toezichthouder (Minister VenJ) tot na 31
oktober 2016 t.b.v. het aanbestedingsresultaat voor het azc;
3.het verzenden van bijgaande concept-antwoordbrief met tekstuele
wijzigingen naar het COA;
4.het informeren van alle stakeholders over dit uitstel.

