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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 14 november 2017
samenvatting
N.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 14 november 2017.

2. M. Schoenmaker

Overzicht nevenfuncties wethouder Dijkstra
samenvatting
Bijgaand een geactualiseerd overzicht met nevenfuncties van wethouder
Dijkstra. Na besluitvorming volgt publicatie op www.gouda.nl/college.
besluit
Het college van burgemeesters en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het overzicht met nevenfuncties;
2. publicatie ervan op www.gouda.nl/college.

3. M. Schoenmaker

Collegekosten 3de kwartaal 2017
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft

gepubliceerd. Bijgaand een overzicht van het afgelopen kwartaal.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het overzicht met de collegekosten 3de kwartaal
2017;
2. publicatie van het overzicht op www.gouda.nl/college.

4. D.A. Bergman
H. Niezen

Voorlopig Ontwerp Zuidelijk Stationsgebied
samenvatting
Medio 2016 heeft de gemeenteraad het Functioneel Ontwerp Zuidelijk
stationsgebied vastgesteld, een integraal plan voor de verbetering van
het stationsgebied en de verbinding met de binnenstad.
Het ‘Voorlopig ontwerp openbare ruimte’ is de uitwerking van het
functioneel ontwerp voor het deel openbare ruimte met busstation en
dient als kwalitatief kader voor de technische uitwerking tot een bestek
en aanbesteding. Het ‘Voorlopig Ontwerp’ is nader gemotiveerd in de
Plantoelichting (bijlage).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het ‘Voorlopig ontwerp openbare ruimte’ Zuidelijk
Stationsgebied.

5. J.M. de Laat

Voorbereiden besluitvorming faciliteren vestiging SUPINFO
International University in Gouda
samenvatting
In 2014 heeft het college besloten om gericht onderzoek te doen naar de
langere termijn economische kansen van de stad Gouda. Uitkomst van
dit onderzoek was dat de goede bereikbaarheid van de stad het
belangrijkste criterium is om vestiging in Gouda te overwegen. Gouda is
op zoek naar een verbindende kracht die als economische motor voor
bedrijvigheid in de regio kan fungeren. Daarvoor liggen kansen in de ICT
sector. Gouda heeft een kans op het realiseren van een ICT-cluster
wanneer er een samenbindend initiatief wordt gestart.
De toekomst van ICT-bedrijven wordt belemmerd doordat er structureel
tekort is aan goed opgeleide mensen. Verder bleek dat de aanwezigheid
van goed opgeleide mensen een belangrijke vestigingsfactor is voor
(ICT)bedrijven. De aanwezigheid van een universitaire ICT-opleiding is
daarmee een strategische kans.
Vanuit dat besef is gezocht naar een universiteit die een vestiging in
Gouda zou willen starten. Eerdere pogingen om een Nederlandse
universitaire opleiding naar Gouda te halen zijn op niets uitgelopen.
Daarom is contact gezocht met een buitenlandse universiteit.
Allereerst was daarbij de kwaliteit van de opleiding een belangrijk
selectiecriterium. Daarnaast een bewezen staat van dienst met
betrekking tot het starten van internationale vestigingen. En tenslotte het
werken vanuit een onderwijsconcept dat bij de Goudse schaal en positie
zou kunnen aansluiten en voor iedereen betaalbaar zou kunnen worden.

Op basis van die selectiecriteria is contact gezocht met SUPINFO
INTERNATIONAL UNIVERSITY (hierna: SUPINFO).
Voor de economische ontwikkeling van de stad Gouda, zeker op de
langere termijn, is de komst van deze universiteit een strategische kans.
Vanuit dit perspectief wordt geadviseerd ons als gemeente maximaal in
te zetten om deze kans ook daadwerkelijk te verzilveren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het uitwerken van de randvoorwaarden voor vestiging van SUPINFO
International University in Gouda, zoals benoemd in dit voorstel;
2. op basis van de uitwerking van de randvoorwaarden in december
2017 een besluit te nemen over de wijze waarop de gemeente de
vestiging van SUPINFO International University in Gouda faciliteert;
3. het leveren van een bijdrage van 50% in de kosten van het inhuren
van een acquisitie-manager door Supinfo in 2018. De kosten
bedragen voor de gemeente minimaal € 10.500 en maximaal
€ 21.000. Dit wordt verwerkt bij het 1e ijkmoment 2018;
4. voor de periode november 2017 tot februari 2018 een externe
deskundige in te huren als projectleider voor de ontwikkeling van het
campusconcept. De kosten bedragen ca. € 30.000 (ex btw). De
kosten die in 2017 gemaakt worden komen ten laste van het
jaarrekeningresultaat 2017 en de kosten die in 2018 gemaakt
worden, worden verwerkt bij het 1e ijkmoment 2018;
5. de raad door middel van het bijgevoegde raadsmemo te informeren.

