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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 12 mei 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 12 mei 2020.

2.2 T. van Vugt

Aanvraag over terras Vidocq en Nusa
samenvatting:
Restaurant Vidocq en restaurant Nusa hebben een aanvraag ingediend voor
een zogenoemd over terras Achter de Kerk 5-6a en 7a. De reden hiervoor is
dat zij hun huidige terrassen in moesten krimpen, omdat zij op de rijloper
stonden. Door het toestaan van deze over terrassen (alleen gedurende het
zomerseizoen) worden zij hierin gecompenseerd. Het college wordt
gevraagd hierin toe te stemmen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Akkoord te gaan met zomerterrassen voor Vidocq en Nusa, Achter de
Kerk 5-6a en 7a.

2. De burgemeester te verzoeken hiertoe maatwerk op basis van Artikel 4:84
Awb toe te passen m.b.t. het terrassenbeleid, en daarmee toe te staan, dat
er een zogenoemd over terras wordt gecreëerd voor Vidocq en Nusa.
3. Aan de verlening van de terrasvergunning specifieke voorwaarden te
verbinden (zie 3.1).
4. Het openbaar toilet (tegenover de woningen Achter de Kerk 7) te
verwijderen.
5. Het fietsenrek te verplaatsen tegenover de woningen Achter de Kerk 7.
6. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.3 T. van Vugt

Budget bij start bouw Ark-Gemiva Clematislaan
samenvatting:
Op 9 november 2016 heeft de gemeenteraad besloten om een aanvullend
krediet voor de huisvesting van de (V)so De Ark van Stichting Klasse op de
locatie Clematislaan 2 beschikbaar te stellen. De basis van deze keuze is de
wens van de gemeenteraad, die zij in de zomer van 2015 via een motie
heeft uitgesproken, voor een gezamenlijke huisvesting van de (V)so De Ark
en het Kinderdagcentrum (Kdc) Bloemendaal van Gemiva-SVG in één
gebouw. In totaal is er een bedrag van € 4.781.534 beschikbaar voor de
huisvesting van De Ark.
Gekozen is voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw op de locatie
Clematislaan 2 met daarbij het voornemen om het bouwkundige /
constructieve deel van het gebouw te behouden (het betonnen casco) en
opnieuw geschikt te maken voor de twee instellingen. Enerzijds omdat dat
dat ten opzichte van nieuwbouw kostenvoordeel oplevert, anderzijds vanuit
de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Gouda.
Op basis van het bovenstaande uitgangspunt is aan architectenbureau KOW
opdracht gegeven om de gedeeltelijke sloop en nieuwbouw op de locatie
Clematislaan 2 te onderzoeken. Deze opdracht is mede namens de Stichting
Klasse en Gemiva gegeven. Door KOW is een voorlopig ontwerp opgesteld
waarin de programma’s van eisen van beide organisaties zo optimaal
mogelijk zijn ingepast. Uit het voorlopig ontwerp blijkt dat realisering van de
voorgenomen vernieuwbouw niet mogelijk is binnen de beschikbaar
gestelde budgetten, voor wat betreft de stichting Klasse is er sprake van een
tekort van ca. € 1.020.000 incl. btw. Om de voorgenomen vernieuwbouw
door te kunnen laten gaan, is een extra krediet nodig. In het nu voorliggende
voorstel wordt een besluit gevraagd over het benodigde extra krediet voor
de huisvesting van de (V)so De Ark van stichting Klasse, zodat deze in de
meerjarenbegroting kan worden opgenomen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het eenmalig instemmen met de indexering van het budget dat is
toegekend aan Stichting Klasse om ten behoeve van De Ark de
renovatie/nieuwbouw van Clematislaan 2 te realiseren, zijnde € 335.000.
2. Het beschikbaar stellen van een budget van € 55.000 voor maatregelen

om het terrein bouwrijp te kunnen leveren aan Stichting Klasse.
3. De raad voor te stellen om bij het 1e ijkmoment 2020 het oorspronkelijke
investeringsbudget van € 5.801.534 op te hogen met € 390.000 en de extra
kapitaallasten te verwerken bij het 1e ijkmoment.

2.4 C.P. Dijkstra

Collegevoorstel Kaders nieuwe opdracht jongerenwerk vanaf 2021
samenvatting:
In 2017 is er een onderzoek door het NJI uitgevoerd naar de actuele stand
van zaken van jongeren en jongerenwerk in Gouda en eventuele wijzigingen
n.a.v. de decentralisaties. Daaruit vloeide een nieuwe opdracht voort voor
het jongerenwerk waarbij de focus verlegd werd van bestrijding van overlast
naar inzet op preventie en een jongere doelgroep (vanaf 8 jaar). Na een
nieuwe aanbesteding werd deze opdracht gegund aan de zittende partij
Stichting Jong, vanaf 1-1-2018.
In het coalitie- akkoord 2018-2022 is afgesproken dat deze nieuwe opdracht
geëvalueerd zou worden. Deze evaluatie is in 2019 uitgevoerd door DSP,
waarbij interviews gehouden zijn met jongerenwerk, ketenpartners en ook de
gemeenteraad is bevraagd.
Belangrijkste conclusies van dit onderzoek:
De opdracht sinds 2018 is te breed geformuleerd waardoor verwarring kon
ontstaan over waar het jongerenwerk wel en niet van is. Advies is om focus
aan te brengen in doelgroep en deze te beperken tot de leeftijd 11-17 jaar.
Jongerenwerk zal daarnaast ook verbinding houden met jongere en oudere
doelgroep, maar beperkt. Wel zal er specifiek aandacht voor meidenwerk
blijven. Het advies van DSP is basis geweest voor bespreking met:
- College
- Gemeenteraad in twee raadsbijeenkomsten (oktober 2019 en maart 2020)
- Drie marktpartijen in een marktconsultatie
- Werkbezoeken aan vier gemeenten
De informatie, suggesties en input vanuit deze besprekingen zijn
meegenomen in het huidige collegebesluit.
Er is een nieuwe Europese aanbesteding in voorbereiding.
Hierbij zal invulling gegeven worden aan bovenstaande kaders in een
Programma van Eisen dat de basis vormt voor een nieuwe opdracht, die
vanaf 1 januari 2021 uitgevoerd gaat worden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van nieuwe kaders voor het jongerenwerk vanaf 1 januari
2021 die betrekking hebben op:
a. Doelstellingen jongerenwerk
b. Doelgroep
c.. Samenwerking
d. Monitoring en verantwoording
e. Looptijd en flexibiliteit binnen de opdracht

f. Budget
2. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.5 R.A. Tetteroo

Jaarrekening 2019 en primitieve begroting 2021 GR Promen
samenvatting:
De gemeente Gouda neemt deel in een aantal gemeenschappelijke
regelingen. De ontwerpbegrotingen van deze gemeenschappelijke
regelingen worden voorgelegd aan de raad.
De primitieve begroting 2021 van de GR Promen is, net als eerdere jaren,
een technische begroting waarin de jaarschijf 2021 uit het
ondernemingsplan 2020 is opgenomen.
Disclaimer: Deze documenten zijn opgemaakt voordat het coronavirus
uitbrak. In de begroting 2021 en meerjarenbegrotingen 2022-2024 is nog
geen rekening gehouden met de mogelijke economische gevolgen hiervan.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de GR Promen.
2. De jaarrekening 2019 en primitieve begroting 2021 van de GR Promen
voor te leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen een zienswijze in te dienen op de primitieve
begroting 2021 van de GR Promen.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en het raadsvoorstel.

2.6 M. Bunnik

Tarieven sportverenigingen 2020-2021
samenvatting:
Jaarlijks worden de nieuwe sporttarieven voor de sportverenigingen ter
besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en
wethouders. Het beleid is om de sporttarieven aan te passen op basis van
de laatst vastgestelde CBS prijsindex. Het prijsindexcijfer CBS januari 2020
is 1,8%.
De vaststelling heeft betrekking op de tarieven voor de sportverenigingen die
gebruik maken van het zwembad, de sporthallen, de gymzalen en de
oefenvelden, grasvelden en kunstgrasvelden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de huurtarieven voor sportverenigingen 2020-2021
van het zwembad, van binnensportaccommodaties en van sportvelden op
basis van een indexering met 1,8%, conform de CBS-prijsindex van januari
2020.

2.7 M. Bunnik

Wijziging Regeling Sportimpuls
samenvatting:
De huidige Regeling Sportimpuls Gouda 2018-2020 is in werking sinds 28
december 2018. Organisaties die een subsidie hebben ontvangen in het
kader van deze regeling, hebben tot 1 juni de tijd om hun projecten af te
ronden. Door de coronacrisis is deze datum voor de betrokken organisaties
niet haalbaar. Sportactiviteiten mogen immers van 14 maart tot en 28 april
niet uitgevoerd worden. Vanaf 29 april is een beperkt aantal activiteiten weer
wel toegestaan. Om deze organisaties toch de tijd te geven hun projecten te
kunnen afronden, is het voorstel de regeling te verlengen.
Het geeft bovendien andere organisaties de mogelijkheid alsnog een
aanvraag te doen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van bijgevoegd besluit tot wijziging van de Regeling
Sportimpuls Gouda 2018-2020 waardoor activiteiten niet tot 1 juni uitgevoerd
kunnen worden, maar tot 1 januari 2021 en waardoor de duur van de
regeling dus verlengd wordt.

