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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 13 februari 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 13 februari 2018.

2. T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Nieuw besluit op bezwaar Wethouder Venteweg 72
samenvatting
Op 13 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het
hoger beroep omgevingsvergunning Wethouder Venteweg 72. De
Afdeling heeft het college opgedragen om een nieuw besluit op bezwaar
te nemen met in achtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen.
In dit voorstel wordt geadviseerd over de besluitvorming (nieuw besluit
op bezwaar) naar aanleiding van deze uitspraak. Ook wordt voorgesteld
om de gemeenteraad door middel van een memo van de uitspraak en de
besluitvorming op de hoogte te stellen en de raad in deze memo tevens
te informeren over de uitspraak van de Afdeling over Aldi.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het besluit op bezwaar omgevingsvergunning
Wethouder Venteweg 72 overeenkomstig bijgevoegd besluit;
2. de gemeenteraad te informeren over dit besluit en de achterliggende
uitspraak van de Raad van State overeenkomstig bijgevoegde
raadsmemo waarin de raad tevens geïnformeerd wordt over de uitspraak
Aldi.
3. T. van Vugt
C.P. Dijkstra

Verhuur Ouverturelaan 12
samenvatting
Besluit voor het verlengen van de verhuur van het pand aan de
Ouverturelaan 12 aan stichting Sasafit tegen een gereduceerd tarief voor
de periode van 1 jaar.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Verlenging van de verhuur van het pand aan de Ouverturelaan 12 aan
Stichting Sasafit voor een maatschappelijke (netto) huurprijs van €
6.019,-- voor de duur van 1 jaar van 1 maart 2018 tot 1 maart 2019.
Daarbij zijn de zakelijke lasten zoals gas, water en licht voor rekening
van Sasafit;
2. het stellen van de verplichting aan Stichting Sasafit om uiterlijk 31
augustus 2018 een financiële verantwoording 2017 en een businessplan
voor te leggen, waarin aangetoond wordt op welke wijze de stichting
bijdraagt aan het verwezenlijken van gemeentelijke beleidsdoelstellingen
en op welke wijze in de toekomst voldoende inkomsten gegenereerd
kunnen worden om een kostprijsdekkende huurprijs te betalen;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

4

R.A. Tetteroo

Ontwerpbestemmingsplan Jozeflocatie Graaf Florisweg 77
samenvatting
AM Wonen heeft een stedenbouwkundig plan laten opstellen voor de
voormalige Jozeflocatie Graaf Florisweg 77. Dit stedenbouwkundige plan
beoogt de herontwikkeling/transformatie van de voormalige
ziekenhuislocatie naar wonen en zorgwonen.
Het stedenbouwkundige plan is vervolgens vertaald in een
ontwerpbestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan Jozeflocatie Graaf Florisweg 77 is nu
gereed voor terinzagelegging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Jozeflocatie Graaf
Florisweg 77;
2. toezending van het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad;
3. het mandateren van wethouder Tetteroo voor een tekstuele
aanpassing in de stukken.

5

R.A. Tetteroo

Kinderfonds Gouda
samenvatting
In 2015 heeft het college de periode 2015 tot en met 2017 subsidie
verleend aan de Stichting Meedoen Gouda om uitvoering te geven aan
het Kinderfonds zodat in het coalitieakkoord van dit college was
opgenomen. Met de herijking van het armoedebeleid heeft de gemeente
Gouda een stevige impuls gegeven aan de maatregelen die kinderen
ondersteunen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen en is de
rol van het Kinderfonds gewijzigd. Overleg om de subsidievoorwaarden
in lijn met het nieuwe beleidskader te brengen hebben geleid tot een
wijziging van de uitvoeringsorganisatie van het Kinderfonds. Vanaf 2018
zal de federatie Brede School hier uitvoering aan geven. Met bijgaand
informatiememo wordt de gemeenteraad geïnformeerd over deze
wijziging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het informeren van de gemeenteraad over wijzigingen in de uitvoering
van het Goudse Kinderfonds via bijgevoegd memo met een tekstuele
aanpassing.

6. C.P. Dijkstra

Huur Stationsplein 5 t.b.v. huisvesting jongerenwerk
samenvatting
Na diverse voorbesprekingen en overleg met de betrokken wethouders
ligt nu een (gewijzigd) college advies m.b.t. de nieuwe locatie voor
jongerenwerk, i.c. aanhuur van Stationsplein 5 voor.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. huur van de bedrijfsruimte aan het Stationsplein 5 ten behoeve van
de huisvesting van jongerenwerk;
2. het hoofd van de afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling te
machtigen tot het aangaan van de huurovereenkomst en alles te doen
en/of na te laten in het belang daarvan.

7. C.P. Dijkstra

Bestuursopdracht "Financieel gezond sociaal"
samenvatting
Het college heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting 20182021 besloten tot het verlenen van een bestuursopdracht om de
oplopende tekorten ten opzichte van de rijksinkomsten in het sociaal
domein terug te brengen. Nu ligt de vast te stellen bestuursopdracht voor
en een voorstel tot een aantal korte termijnmaatregelen die een eerste
invulling van de taakstelling in 2018 en 2019 op moeten leveren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de bestuursopdracht ‘Financieel gezond sociaal’;
2. het vaststellen van korte-termijn maatregelen ter verlaging van de
uitgaven voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning vanaf
2018/2019;

3. het aan de raad voorstellen om bij het actualiseren van de reserve
sociaal domein bij de eerste begrotingswijziging 2018, het benodigde
werkbudget ad € 75.000 in de actualisatie mee te nemen;
4. het informeren van de raad over de bestuursopdracht en de korte
termijn maatregelen middels bijgaand raadsmemo met een tekstuele
aanpassing;
5. het mandateren van wethouder Dijkstra voor een tekstuele
aanpassing in het collegevoorstel en de raadsmemo.
8. C.P. Dijkstra

Inkoop gedwongen kader jeugd
samenvatting
In dit advies worden diverse voorstellen aan de orde gesteld die
betrekking hebben op het gedwongen kader jeugd
(jeugdbescherming/jeugdreclassering), te weten:
1. Aanvullende besluitvorming over de inkoop 2018 van de
Gecertificeerde Instellingen (GI);
2. Het plan van aanpak gedwongen kader jeugd 2018 Midden-Holland;
De voorstellen onder punt 1, aanvullende besluitvorming over de inkoop
2018 van de GI, zijn geaccordeerd door het BOSD tijdens de
vergadering van 14 december 2017.
In verband met de facturering is besluitvorming op korte termijn gewenst.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1a. instemming met de voorgestelde verhoging van de indexering met
1,1% tot totaal 2,68% met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018.
Dit komt neer op circa € 45.000 aanvullende financiering voor de regio
Midden-Holland.
1b. het koppelen van het extra percentage aan een concreet plan van
aanpak van de GI over in ieder geval:
• Samenwerking/ warme overdracht sociaal teams;
• Inzet jeugdhulp, onder andere afspraken over afname
gesloten/residentiële plaatsingen of afname specialistische hulp;
• Ontwikkeling regiefunctie 1gezin1plan.
1c. op voorhand geen uitspraak te doen over de conclusies uit het
landelijk kostprijsonderzoek. Deze te zijner tijd te wegen op hun
consequenties voor de regio.
2. vaststelling van het Plan van Aanpak Gedwongen kader jeugd 2018
Midden-Holland;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

9. H. Niezen

Actieplan geluid EU Richtlijn Omgevingslawaai
samenvatting
De EU Richtlijn Omgevingslawaai heeft agglomeraties van gemeentes
aangewezen die moeten rapporteren over geluid van verkeer en
industrie, en daarbij behorend een actieplan moeten opstellen. Gouda is
samen met Waddinxveen en Alphen aan den Rijn zo'n agglomeratie. In
2017 zijn de geluidskaarten opgesteld en aan de inwoners
gepresenteerd. Het actieplan moet een "plandrempel" bevatten. Deze is
niet voorgeschreven, en ook is niet verplicht om maatregelen te nemen.
Ook wordt vanuit de EU of het Rijk geen geld beschikbaar gesteld om
maatregelen te treffen. In de afgelopen 5 jaar (vorige actieplan) zijn

maatregelen uitgevoerd daar waar de combinatie met beheer gemaakt
kon worden (bijvoorbeeld: stil asfalt op de Statensingel).
In dit actieplan is als plandrempel 68 dB (A) aangehouden. Vijfendertig
woningen in Gouda komen boven de plandrempel.
Belangrijk om te weten is, dat de rekenmethodiek (rekenmethodiek, dus
géén daadwerkelijke geluidmetingen) voor deze richtlijn afwijkt van de
rekenmethodiek die gebruikt wordt voor bijvoorbeeld nieuwbouw.
Bovendien zijn de geluidnormen voor nieuwbouw gebaseerd op
binnenwaarden, en gaat de EU Richtlijn uit van waardes op de gevel
(dus "buitenwaarden"). Er is nog een derde punt dat het extra lastig
maakt om conclusies te trekken uit deze geluidkaarten en dat is het feit,
dat waardes op de kaart aangegeven zijn in kleurtjes. De kleurtjes
veranderen per blokje van 5 dB (A). Wanneer dus een maatregel als stil
asfalt een effect heeft van 3 dB geluidafname, zal dit toch niet zichtbaar
worden op de kaart. Terwijl ter plekke wél minder geluid wordt ervaren.
Deze afname wordt bijvoorbeeld wél zichtbaar op de
verkeersmilieukaart.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het Actieplan geluid Richtlijn Omgevingslawaai
Gouda 2018-2023;
2. publicatie van het ontwerpbesluit volgens voorstel en bijgevoegde
publicatietekst;
3. het informeren van de gemeenteraad en het uitnodigen om wensen en
een eventuele zienswijze kenbaar te maken middels bijgevoegd
raadsmemo met een tekstuele aanpassing.

10. T. van Vugt
C.P. Dijkstra

T.k.n. Subsidieverlening 2018
samenvatting
Op aanvragen voor boekjaarsubsidies op grond van de Algemene
Subsidieverordening Gouda 2003 (ASV) van meer dan
€ 25.000,00 werd tot vorig jaar door het college besloten. Vorig jaar is
het subsidieproces gewijzigd en hebben de portefeuillehouders mandaat
gekregen om te beslissen op deze aanvragen voor zover het hun
portefeuille betreft. Het college wordt hierbij geïnformeerd over de in
mandaat op grond van de ASV verleende subsidies.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ter informatie aannemen van de voor 2018 verleende
boekjaarsubsidies.

