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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 2 juli 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 2 juli 2019.

2. M. Salet

Ophogen subsidieplafond inbraakwerende maatregelen
samenvatting:
Het subsidieplafond, dat is opgenomen in de Subsidieregeling
inbraakwerende maatregelen Gouda, blijkt niet voldoende om de regeling
door te laten lopen tot en met 31 december 2019. Op dit moment is reeds
€35.000,- subsidie verstrekt en is er dus nog maar €15.000,- over.
Voorgesteld wordt om €20.000,- uit bestaande middelen extra in te zetten
voor het verstrekken van de subsidies voor inbraakwerende maatregelen
en daarmee het subsidieplafond voor 2019 te verhogen van €50.000,- naar
€70.000,-.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van bijgevoegd wijzigingsbesluit, met een tekstuele
aanpassing.
3. T. van Vugt

Subsidieregeling Gouda op de Kaart
samenvatting
In de gemeenteraad is op 22 mei 2019 de nota ‘Actualisatie
evenementenbeleid Gouda’ vastgesteld. Onderdeel van het besluit van de
gemeenteraad is het stimuleren van stadsbrede culturele evenementen
voor met name jongeren. Daartoe is, conform de nota, een nieuwe regeling
‘Gouda op de Kaart’ opgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Vaststelling van de 'Subsidieregeling Gouda op de Kaart', met een
tekstuele aanpassing.

4. C.P. Dijkstra
M. Bunnik

Actualisatie nevenfuncties wethouders
samenvatting:
De nevenfuncties van de bestuurders worden gepubliceerd op gouda.nl.
Vanwege actualisering van de functies voor de wethouder Corine Dijkstra
en Michiel Bunnik ligt nu een nieuwe versie voor in de collegevergadering.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
besluit tot:
1. Het publiceren van de geactualiseerde nevenfunctie op gouda.nl., met
een tekstuele aanpassing.
5. R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Oprichten sociale coöperatie
samenvatting:
Op 4 december 2018 heeft uw college besloten om nieuw beleid te
ontwikkelen langs twee lijnen: doorgaan met het experiment voor deeltijd
ondernemers en het opzetten van een sociale coöperatie. Het college heeft
een ontwerpbesluit opgesteld voor oprichting van de sociale coöperatie. Op
basis van de gemeentewet dient de gemeenteraad de gelegenheid te
krijgen haar wensen en bedenkingen ten aanzien hiervan aan het college
kenbaar te maken. Hierna stelt het college een definitief ontwerp vast ter
oprichting van de sociale coöperatie.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het ontwerpbesluit voor het oprichten van een sociale
coöperatie:
a. voor inwoners met een lange afstand tot de arbeidsmarkt;
b. met als doel het maatschappelijk participeren te bevorderen en mogelijk
een klein inkomen te verdienen met een eigen onderneming;
c. voor maximaal 10 deelnemers tegelijkertijd;
d. waarbij verdiende inkomsten met de bijstandsuitkering van de deelnemer
worden verrekend;

e. met een bestuur bestaande uit een vertegenwoordiger van de gemeente,
een deelnemer, en een Goudse ondernemer.
2. Het verzoeken om het ontwerpbesluit in de gemeenteraadsvergadering
van 2 oktober 2019 te agenderen, zodat de gemeenteraad in de
gelegenheid wordt gesteld om ten aanzien van de invulling de sociale
coöperatie (het ontwerpbesluit) zijn wensen en bedenkingen ter kennis van
het college te brengen.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

6. R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Perspectief op Werk
samenvatting:
Begin dit jaar hebben op landelijk niveau de werkgevers, gemeenten, UWV,
MBO-Raad, ministeries van OCW en SZW in een gezamenlijke
intentieverklaring ‘Perspectief op Werk’ aangegeven dat men de kansen die
de huidige krappe arbeidsmarkt biedt, optimaal wil benutten om vraag en
aanbod van werk en werkzoekenden samen te brengen. Om deze inzet
een extra impuls te geven heeft het kabinet voor 2019 en 2020 jaarlijks per
arbeidsmarktregio €1.000.000 beschikbaar gesteld. Ter verkrijging van dit
bedrag hebben de arbeidsmarktpartners in de regio Midden-Holland een
regionaal actieplan (inclusief begroting) opgesteld. Centraal in dit plan staat
de intensivering van de matching tussen vraag naar en aanbod van werk.
Tevens krijgt het Werkgeversservicepunt met dit budget een impuls. U treft
dit plan in de bijlage. Het college treft hierbij, ter kennisname en als bijlage,
een brief aan waarin de gemeente Krimpenerwaard aangeeft de
subsidieaanvraag van harte te ondersteunen en het belang van een goed
draaiend regionaal Werkgeversservicepunt onderschrijft. Na het
collegebesluit ondertekenen het UWV, VNO-NCW en de gemeente Gouda
als centrumgemeente namens de regio, het plan en wordt de aanvraag
ingediend.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda, ieder voor zover
zijn bevoegdheden betreft, besluit tot:
1. Het indienen van de ‘Perspectief op Werk-aanvraag Midden-Holland’
conform de bijlage en het beschikbare budget te besteden conform de
begroting.
2. Het mandateren van de Wethouder Werk en Inkomen, dhr. Tetteroo, om
de ‘Perspectief op Werk -aanvraag Midden-Holland’ als centrumgemeente
namens de regio Midden-Holland te ondertekenen en het verzoek tot
aanspraak op de regionale middelen ten bedrage van € 1.000.000 in te
dienen.
3. De financiële gevolgen mee te nemen bij de eerstvolgende begrotingswijziging.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

7. M. Bunnik

Motie schoolzwemmen
samenvatting:
Middels deze memo informeert het college u over de beantwoording van de
motie schoolzwemmen die op 8 november 2018 werd ingediend door SP,
SGP en Gouda’s 50+ partij.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het instemmen met bijgaande memo, met een tekstuele aanpassing, en
deze ter kennisgeving door te zenden naar de raad.
8. H. Niezen

Regiodeal Groene Hart – bodemdaling
samenvatting:
In het najaar van 2018 maakte het Rijk bekend dat het voorstel voor een
Regio Deal over bodemdaling namens acht bestuurlijke partijen vanuit het
Groene Hart in aanmerking komt voor een bijdrage van maximaal € 10
miljoen. Daarna hebben Rijk en Regio samen gewerkt aan de invulling van
zo'n deal en achterliggende stukken. Nu is het moment aangebroken van
een bestuurlijke consultatie van deze Regio Deal-tekst en bijbehorende
stukken: dit gebeurt bij alle acht betrokken bestuurlijke partijen en bij alle
betrokken departementen parallel.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aangaan van de bijgevoegde Regio Deal bodemdaling Groene Hart
met het Rijk en de 7 regionale partners uit het Groene Hart – onder
voorbehoud van eventuele laatste tekstuele wijzigingen die het gevolg zijn
van de huidige Algemene Rekenkamer-discussie (technisch financiële
vormgeving van de wijze waarop middelen worden overgemaakt vanuit het
Rijk).
2. Het aangaan van de bijgevoegde bestuursovereenkomst Regionale
partijen behorend bij de Regio Deal bodemdaling Groene Hart– onder
voorbehoud van eventuele laatste tekstuele wijzigingen die het gevolg zijn
van de huidige Algemene Rekenkamer-discussie (technisch financiële
vormgeving van de wijze waarop middelen worden overgemaakt vanuit het
Rijk).
3. Het mandateren van wethouder Niezen tot het aanbrengen van tekstuele
wijzigingen en niet-fundamentele inhoudelijke wijzigingen in het concept
van de overeenkomsten zoals genoemd onder 1 en 2 en tot het nemen van
alle maatregelen in en buiten rechte die nodig zijn voor de uitvoering
van de overeenkomst/convenant.
4. Het machtigen van wethouder Niezen om de gemeente Gouda ter zake
te vertegenwoordigen en de overeenkomsten genoemd onder 1 en 2
namens de gemeente Gouda te ondertekenen.
5. Kennisnemen van de voorlopige lijst van projecten die invulling geven
aan de activiteiten van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart en deze
lijst van projecten openbaar te maken zodra deze een definitieve status
heeft.
6. Verzending van bijgevoegd raadsmemo over de regiodeal met als doel
om de gemeenteraad te informeren over de laatste stand van zaken.

