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Bekendmakingen
23 augustus 2017

Gemeente Gouda

Huishoudelijke Hulp Toelage dit jaar gegarandeerd Cyclus leegt alleen grijze
voor de halvering van de uren
voor de huidige gebruikers.

De Huishoudelĳke Hulp Toelage (HHT) blĳft nog tot 1 januari 2018
van kracht. Door communicatie vanuit Vierstroom Hulp Thuis is
hierover een onjuist beeld ontstaan en zĳ betreurt de ontstane
verwarring hierover ten zeerste. Om te zorgen dat de huidige
gebruikers nog gebruik kunnen maken van de toeslag, heeft
het college het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Na
1 januari 2018 stopt deze toelage. Het college wil het extra
rĳksgeld dan voor de huishoudelĳke hulp inzetten voor mensen
die deze ondersteuning het meeste nodig hebben. Voor inwoners
met een reguliere huishoudelĳke hulp indicatie verandert er niets.
Huidige gebruikers behouden
aantal uren
Via de HHT-regeling kunnen
Gouwenaars - die aan de voorwaarden van de regeling voldoen- tegen een gereduceerd
tarief extra hulp in de huishouding inkopen. Het college heeft
besloten dat de huidige gebruikers van de Huishoudelijke Hulp Toelage het huidige
aantal uren tot eind 2017 blijven ontvangen. Hiervoor wordt
het subsidieplafond van de regeling verhoogd. Mensen die
huishoudelijke hulp ontvangen
via de reguliere indicatie vallen
niet binnen de HHT-regeling die
hier aan de orde is.
Nieuwe aanvragen of
uitbreiding niet mogelĳk
Nieuwe instroom in de Huishoudelijke Hulp Toelage is per
direct niet meer mogelijk. Ook
kunnen huidige gebruikers hun
uren voor HHT niet uitbreiden.

Wanneer inwoners huishoudelijke hulp nodig hebben, kunnen
zij hiervoor een aanvraag doen
voor de reguliere huishoudelijke hulp via een beschikking.
Het college kiest hierbij dus niet

De gemeenteraad is met reces tot
eind augustus. De eerstvolgende
raadsbijeenkomst is op 6 september in het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.
Kijk voor meer informatie op www.
gouda.nl/ris of neem contact op
met de griffie via tel. (0182) 58 91
97 of via griffie@gouda.nl.

Burgemeester
en wethouders
maken bekend
Werk aan de weg
Achterwillens
Middenwillenseweg - Zegelvlinderstraat
Het kruispunt is van 28 augustus
t/m 6 oktober afgesloten.
Rolandstraat
Afgesloten van 29 augustus 8.00
t/m 5 september 17.00 uur. De
afsluiting is ter hoogte van de
Tristanstraat.

Einde regeling per
1 januari 2018
In juni 2017 is al besloten door

Wat betekent dit voor u?
Heeft u een indicatie voor
reguliere huishoudelĳke hulp?
Dan verandert er niets in uw situatie.
Heeft u een Huishoudelĳke Hulp Toelage (HHT)?
Tot 1 januari kunt u nog van uw bestaande HHT
gebruikmaken. Na 1 januari vervalt deze toelage.
Wilt u graag gebruikmaken van
de Huishoudelĳk Hulp Toelage (HHT)?
Nieuwe instroom in de Huishoudelijke Hulp
Toelage is sinds 15 augustus niet meer mogelijk. Ook kunnen huidige gebruikers hun uren voor
HHT niet uitbreiden. Inwoners die aangeven huishoudelijke hulp nodig te hebben, kunnen hiervoor
een aanvraag doen voor de reguliere huishoudelijke hulp via een beschikking.
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De gemeenteraad
maakt bekend

Aanbieders betreuren
vroegtĳdige en onzorgvuldige
communicatie
Afgelopen periode bleek dat het
huidige budgetplafond niet toereikend zou zijn voor geheel
2017. Door Vierstroom Hulp
Thuis is – tot verbazing van het
college – al per brief over een
oplossingsrichting
gecommuniceerd zonder dat hierover besluitvorming door het college had
plaatsgevonden. Hierop volgde
ook communicatie vanuit de Leliezorggroep, na gemeentelijke
afstemming. Inmiddels hebben
de betrokken cliënten een rectificatie ontvangen. Vierstroom
Hulp Thuis, Leliezorggroep en de
gemeente Gouda betreuren de
gang van zaken hierin.

Tel. 14
14 0182
0182

Binnenstad
De Vest
Afgesloten op de aansluiting met de
Verlorenkost t/m 20 april 2018.
Sint Jansbrug
Afgesloten van 11 september 7.00
t/m 17.00 uur. De afsluiting is tussen
de Oosthaven en de Westhaven.
Korte Akkeren
Hoornbloemstraat
Afgesloten t/m 19 september 17.00
uur.
Teunisbloemstraat
Afgesloten van 25 augustus 8.00
t/m 2 oktober 17.00 uur.
Jaagpad
Afgesloten van 4 september 8.00
t/m 5 september 17.00 uur.
Kort Haarlem
Goejanverwelledĳk
- Afgesloten fiets- en voetpad tot
24 augustus 17.00 uur.
- Afgesloten weg, fiets- en voetpad van 25 augustus 8.00 t/m 30
november 17.00 uur.
Oost
Dunantsingel
- Afgesloten t/m 8 september tussen de Rijkestraat en de Bernadottelaan. Hiervan is ook de kruising met de Bernadottelaan van 4
t/m 8 september afgesloten.
- Afgesloten van 4 september t/m
20 oktober. Gefaseerde afsluiting
van de Dunantsingel tussen de

het college om de huidige Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage niet te verlengen per 1 januari 2018 in de
huidige vorm en voor de huidige doelgroep. Het geld dat het
Rijk beschikbaar stelt voor de
regeling blijft de gemeente inzetten voor huishoudelijke hulp.
Het college wil het geld voor de
huishoudelijke hulp inzetten voor
mensen die deze ondersteuning
het meeste nodig hebben. Dat is
ook de insteek van het nieuwe
beleid voor de reguliere huishoudelijke hulp dat per 1 juli 2017 is
ingegaan.
Zorgvuldige overgang
De ambitie is om naast het verruimde beleid voor de reguliere
huishoudelijk hulp, een structurele en gerichte regeling te ontwikkelen voor mantelzorgers.
Het najaar wil het college graag
benutten om ook samen met de
Goudse adviesraad sociaal domein (GASD) een regelarme oplossing te ontwikkelen die mantelzorgers ontlast als opvolger
van de HHT. Via deze oplossing
hebben gebruikers van de HHT
voldoende tijd om een (her)indicatie aan te vragen richting 1 januari 2018, indien de huishoudelijke hulp noodzakelijk is in de
thuissituatie. Deze herindicatie
kan aangevraagd worden bij de
gemeente.
Zowel de aanbieders als de gemeente staan klaar om inwoners of gebruikers te woord te
staan, als die vragen hebben.
Waar nodig voert de gemeente extra keukentafelgesprekken
om de persoonlijke situatie door
te spreken.

gemeente@gouda.nl
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Bernadottelaan en de Nansenstraat.
Plaswĳck
Burgemeester van Reenensingel - Bodegraafsestraatweg
De verkeerslichten op de kruising
staan op knipperen op 4 en 5 september tussen 9.00 en 15.00 uur.

Omgevingsvergunningen Regulier
Ingetrokken vergunning
Goejanverwelledĳk 26, 28, 30,
het realiseren van 3 watervilla's
(11-08-2017).
Ingediende aanvragen
Buurtje nabĳ 2, het plaatsen van
een drijvende stijger (10-08-2017);
Hoge Gouwe, het renoveren van
een steiger (14-08-2017);
Diverse locaties, het kappen van
bomen volgens kaplijst BVC 2017
(03-08-2017);
Graaf Florisweg 141, het realiseren van een serre met douche (1408-2017);
Kleiweg 22, het opsplitsen van een
winkel (31-07-2017);
Sweelinckstraat 26, het realiseren
van een dakterras op de 2e verdieping (09-08-2017).
De ingediende aanvragen liggen
niet ter inzage.

www.gouda.nl
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Verleende vergunningen
Schiermonnikoogstraat 8, het
bouwen van een woning (Westergouwe Eiland 2, kavel 10) (15-082017);
Baljuwslag 21, het plaatsen van
een dakkapel aan de voor- en achterdakvlak van de woning (15-082017);
Eerste Hieronymus van Alphenstraat 92, het plaatsen van een
dakkapel in het voordakvlak van de
woning (17-08-2017);
Elburgplein 13 en 15, het verbouwen van Hal B01A in 2 winkels (1108-2017);
Jan van Renesseplein 1, het uitbreiden van de school d.m.v. een
uitbouw (10-08-2017);
Noothoven van Goorstraat 60,
het plaatsen van handelsreclame
(10-08-2017);
Zuider Ĳsseldĳk 4, het uitbreiden
van de woning, gemeentelijk monument (16-08-2017).
U kunt binnen zes weken na de genoemde datum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen (zie Toelichting). Om het besluit in te zien
kunt u een afspraak maken via tel.
14 0182.

Omgevingsvergunningen Uitgebreid
Verleende vergunning
Livingstonelaan 60, het tijdelijk

containers met chip

In januari start Afval Scheiden Loont. In juni en juli zĳn daarom
alle grĳze afvalcontainers omgeruild voor nieuwe met chip.
Cyclus is begonnen met het testen van deze containers.
Er wordt gecontroleerd of alle
chips naar behoren werken.
Gebruik daarom vanaf nu alleen nog de nieuwe grijze container. Vorige week zijn alle
containers zonder chip voorzien van een waarschuwings-

sticker. Vanaf 28 augustus worden volle containers zonder
chip ingenomen. Daarna worden ze niet meer geleegd. De
inzameldagen bij u in de straat
vindt u via de website: https://
afvalkalender.cyclusnv.nl/

In contact met het college
Voor het college van burgemeester en wethouders is contact met
de stad een belangrĳk speerpunt. Om van inwoners, ondernemers
en instellingen te horen wat goed en wat niet goed gaat, wat beter
kan en welke oplossingen zĳ zien.
Maandelĳks spreekuur
Heeft u een idee, vraag of probleem waar u met één van de collegeleden over wilt spreken? Het
eerstkomende spreekuur is op
maandag 11 september tussen
17.00 - 18.00 uur. Ga naar www.
gouda.nl/collegespreekuur voor
meer informatie en aanmelding.
Collegeagenda
Het college heeft o.a. de volgende bijeenkomsten in de agenda
staan:
24 augustus – wethouder
Tetteroo: ondertekening overeenkomst J. van Beaumontstraat;
31 augustus – burgemeester
Schoenmaker: openen nieuwe
pand Norminstituut Bomen;
31 augustus – wethouder
Bergman: openen Culifeest;

31 augustus – burgemeester Schoenmaker en wethouder
Bergman – lancering Goudse Geheimen 750 jaar Gouda;
2 september – wethouder
Dijkstra: opening Open Schaakkampioenschap.
College Ontmoet
Op 29 augustus staat een bezoek
van het college gepland naar
zorgleverancier ASVZ.
Meer weten?
Meer informatie over de burgemeester en wethouders kunt
u vinden op de website: www.
gouda.nl/college. Volg de gemeente ook op Twitter via
@gemeentegouda of Facebook:
Gemeente Gouda.

www.gouda.nl/twitter
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brandveilig gebruiken van leslocatie.

El Madani, M. / Geboren: 06-081990 / Ronsseweg 251 / Datum vertrek: 26-07-2017;
Agzannay, M. / Geboren: 17-101986 / Walraven van Halllaan 51 /
Datum vertrek 26-07-2017;
Drbulova, M. / Geboren: 17-031994 / Stoofkade 69 / Datum vertrek 27-07-2017.

Dit besluit ligt zes weken ter inzage
bij het omgevingsloket, Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda,
van 24 augustus 2017 tot en met 4
oktober 2017. Tegen dit besluit kunt
u vanaf 25 augustus 2017 binnen
zes weken een beroepschrift indienen (zie Toelichting).

Opneming
gegevens vertrek
De volgende personen wonen niet
meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Wij hebben hen niet kunnen bereiken, er is
geen aangifte van adreswijziging of
vertrek ontvangen en na gedegen
onderzoek hebben wij geen gegevens kunnen achterhalen betreffende het verblijf in Nederland, het
vertrek uit Nederland noch het volgende verblijf buiten Nederland. Het
college heeft besloten, op grond
van art 2.22 Wet BRP, het gegeven
van het vertrek van de ingezetenen
ambtshalve op te nemen op de persoonslijst. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op het adres
staan ingeschreven:
Siregar, G. / Geboren: 09-12-1992
/ Thorbeckelaan 153 / Datum vertrek: 26-07-2017;

Bezwaar?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gouda (zie
Toelichting).

Wijzigingen
mandatenbesluit 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 30 mei 2017
de volgende stukken gewijzigd hebben vastgesteld: de Goudse organisatie-uitgangspunten en de delen
A, B en C van het Mandatenbesluit
2012. De wijzigingen treden één
dag na bekendmaking in werking.
De wijzigingsbesluiten liggen gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in het Huis van de Stad.
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Wijzigingsbesluit Huishoudelijke Hulp Toelage
Het college heeft op 15 augustus 2017 een wijzigingsbesluit voor
de tijdelijke subsidieregeling (HHT)
vastgesteld. De wijziging betreft het
verhogen van het budgetplafond.
Deze regeling wordt gebruikt voor
de levering van huishoudelijke hulp
via de huishoudelijke hulp toelage.

Ontheffing Geluid (APV)
Ontheffing Geluidshinder
Burgemeester en wethouders hebben de volgende besluiten genomen:
- Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorzaken van geluidshinder aan BAM
Infra Rail B.V. in verband met
werkzaamheden bij de spoorbrug
over de Gouwe te Gouda, traject Gouda-Den Haag, in de perioden gelegen van 9 september
2017 1.00 uur tot 11 september
2017 5.00 uur en van 25 november 2017 1.00 uur tot 27 november 2017 5.00 uur.
- Het verlenen van een ontheffing
van het verbod op het veroorza-

Gemeente Gouda
ken van geluidshinder aan Wagemaker in verband met (weg-)
werkzaamheden op de Goejanverwelledijk (tussen de Sportlaan
en de Nieuwe Veerstal) te Gouda in de periode gelegen tussen
19.00 uur op 25 augustus 2017
en 07.00 uur op 26 augustus
2017.

Inzien
De stukken liggen niet formeel ter
inzage. U kunt de besluiten en de
daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de Omgevingsdienst Midden-Holland, Thorbeckelaan 5 te Gouda (telefoon 088 54
50 000). De besluiten staan geregistreerd onder kenmerk 2017175143
en kenmerk 2017194884.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van
verzending van de besluiten d.d.
17 augustus 2017, onder vermelding van kenmerk 2017175143 en/
of kenmerk 2017194884, een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gestuurd naar
het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Gou-

Toelichting
Aanvragen vergunningen?
Via www.omgevingsloket.nl kunt u een aanvraag indienen voor o.a. de activiteit bouwen, brandveilig gebruik, uitrit, kappen, milieu, monumenten, reclame of slopen. Deze aanvragen worden behandeld door de afdeling Bouwen woningtoezicht van de Omgevingsdienst Midden Holland (www.odmh.nl).
Overige vergunningen zoals een evenementen-, horeca-, of ventvergunning
kunt u direct bĳ de gemeente aanvragen, zie hiervoor www.gouda.nl.
Aangevraagde vergunningen en ontheffingen: hoe kunt u reageren?
Tegen aangevraagde (omgevings)vergunningen kunt u geen bezwaarschrift
indienen. Wel kunt u schriftelĳk of eventueel mondeling uw mening (ziens-

da (Postbus 1086, 2800 BB Gouda). Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener
geen kosten verbonden.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat het besluit
niet geldt. Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den
Haag sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Als om een voorlopige voorziening
wordt verzocht, geldt het besluit
pas nadat op het verzoek is beslist.
Voor de behandeling van het verzoek is griffierrecht verschuldigd.
U kunt een voorlopige voorziening
ook digitaal aanvragen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
Kijk op de genoemde site voor de
precieze voorwaarden.
Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker
Gemeentesecretaris,
dr. E.M. Branderhorst

De burgemeester
maakt bekend
Exploitatievergunning
De exploitatievergunning is verleend door de burgemeester aan:
Cafetaria Willy, locatie Burgemeester Martenssingel 96 te Gouda voor het uitoefenen van een
horeca-inrichting (verzonden 1408-2017).

Taptoe.
Tijdstip: vrijdag 1 september 2017.
Locatie: Markt.
Vergunning verleend op:
10 augustus 2017.
Verzenddatum vergunning:
10 augustus 2017.
Culifeest Gouda, voor het houden
van een culinair evenement.
Tijdstip: donderdag 31 augustus
2017 tot en met zondag 3 september 2017.
Locatie:
Gouderaksedijk 30a t/m 34.

Vergunning verleend op:
8 augustus 2017.
Verzenddatum vergunning:
9 augustus 2017.
U kunt de verleende vergunningen
inzien bij de gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Burgemeester,
dr. M. Schoenmaker

U kunt de verleende vergunning
inzien bij de Gemeente Gouda. U
kunt binnen zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen (zie Toelichting).

Evenementenvergunning
De volgende evenementenvergunningen zijn verleend door de burgemeester aan:

Foto: VVV Gouda

2

International Military Tattoo
Gouda, voor het houden van een

wĳze) geven over het voorgenomen bouwplan. In de bekendmaking leest u
hoe, waar en wanneer u uw zienswĳze kunt indienen. Zienswĳzen zĳn openbaar
en worden gestuurd aan de aanvrager van de vergunning of ontheffing. Als u
uw zienswĳze geheim wilt houden, moet u hierom vragen.
Verleende vergunningen en besluiten - hoe dient u een bezwaarschrift en/
of beroepschrift in?
Heeft het college of de burgemeester een besluit genomen waarmee u het
niet eens bent? Tegen verleende vergunningen en besluiten kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bĳ de Gemeente Gouda,
t.a.v. Centraal juridische afdeling, postbus 1086, 2800 BB Gouda. De termĳn
waarbinnen u dit moet doen, leest u in de bekendmaking. In uw bezwaarschrift
zet u in ieder geval uw naam, adres en telefoonnummer, de datum, een omschrĳving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Vergeet
niet uw bezwaarschrift te ondertekenen. Het college of de burgemeester neemt

in principe binnen twaalf weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
beslissing. Zo niet, dan kunnen zĳ de beslissing met 6 weken verdagen. U
wordt hiervan schriftelĳk op de hoogte gesteld.
Tegen sommige vergunningen kunt u geen bezwaarschrift indienen maar
een beroepschrift. In de bekendmaking leest u of dit het geval is en binnen
welk termĳn u dit moet doen. Uw beroepschrift dient u in bĳ de Rechtbank
Den Haag, postbus 20302, 2500 EH Den Haag.
Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de werking van het door u bestreden besluit niet op. Met andere woorden: het
besluit waartegen u bezwaar hebt, kan dus uitgevoerd worden. Eventueel
kunt u, nadat u uw bezwaarschrift hebt ingediend, om een voorlopige voorziening vragen bĳ de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag,
postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

