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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 21 maart 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 21 maart 2017.

2.

M. Schoenmaker
J.M. de Laat

Investeren in vernieuwen en gebiedsgericht werken, incl.
reservering middelen
samenvatting
-via de Klankbordgroep Groene Hart wordt gewerkt aan een lijst van
projectvoorstellen voor de provinciale trajecten 'investeren in vernieuwen'
en 'gebiedsgericht werken'
- tevens is een voortgangsbericht vervaardigd over de samenwerking in
het Groene Hart
- binnen de regio Midden-Holland wordt voorgesteld € 10 per inwoner te
reserveren in geval van regionale projecten waarvoor cofinanciering
nodig is
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Deze drie ontwikkelingen vormen aanleiding om het college te informeren
en een voorstel over de financiering voor te leggen. Tevens is een memo
voor de raad opgesteld, ter info.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het kennisnemen van de stand van zaken rondom de trajecten
‘Investeren in vernieuwen’ en ‘Gebiedsgericht werken’;
2.a. het beschikbaar maken van (maximaal) € 710.000 binnen de
algemene reserve, indien er zich in 2017 voor regionale projecten
mogelijkheden voordoen om in aanmerking te komen voor geldstromen
van derden, waarbij cofinanciering als randvoorwaarde geldt;
b. het aan de raad voorstellen een reserve ‘cofinanciering regionale
projecten’ te vormen bij de 2e begrotingswijziging 2017 en hiervoor de bij
punt 2 genoemde € 710.000 beschikbaar te stellen uit de algemene
reserve;
3. het kennisnemen van het voortgangsbericht vanuit de Klankbordgroep
Groene Hart;
4. het informeren van de gemeenteraad over bovengenoemde punten
met bijgevoegd memo.

3.

D.A. Bergman
R.A. Tetteroo

Herziening welstandsbeleid
samenvatting
Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren gaat een herijking en
vernieuwing van het welstandsbeleid plaatsvinden. Deze vernieuwing zit
vooral in de aanpassing van het welstandstoezicht in bepaalde gebieden
en categorieën. Daarnaast wordt ook de regeldruk en financiële druk voor
bewoners en ondernemers beperkt. In belangrijke mate gaat het dan om
bouwinitiatieven die geen doorslaggevende invloed hebben op de
omgevingskwaliteit, al eerder in die omgeving gerealiseerd zijn en om
categorieën aanvragen waarbij de advisering van de commissie (nog
maar) beperkte meerwaarde heeft. Denk bij dit laatste aan nieuwbouw
van of aanpassingen aan woonwagens, nieuwbouw van volkstuinhuisjes,
standplaatsvergunningen, bedrijventerreinen en dergelijke. Met de
voorgestelde verruiming wordt meer ruimte gemaakt voor
bouwinitiatieven, een impuls gegeven aan de economische activiteiten en
ruimte geboden voor duurzaamheidsmaatregelen.
In die gebieden waarvoor voorgesteld wordt de handelingsvrijheid te
verruimen en daarvoor het welstandstoezicht (grotendeels) los te laten,
kan het vanuit het oogpunt van kwaliteit van de ruimtelijke omgeving of
architectuur nog wenselijk zijn om bepaalde categorieën aanvragen aan
een mate van toezicht onderworpen te houden. In dergelijke situaties
wordt specifiek gestuurd door middel van beschrijvingen op hoofdlijnen of
voorbeelduitwerkingen, maar toch meer vrijheid geboden. Toetsing vindt
dan ambtelijk plaats (veelal bij de ODMH). Overigens zijn deze
beschrijvingen aanvullend en ondergeschikt van aard ten opzichte van de
eventuele beschrijvingen in bestemmingsplannen.
De (aankomende) wijzigingen in het terrassenbeleid zijn in dit voorstel
verwerkt. De pilot uitstallingenbeleid is nog niet in de (voorlopige) tekst
geïmplementeerd. Dit gebeurt na evaluatie.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het toevoegen van de buurten Josephbuurt en Woudstraat e.o. aan de
voorgestelde gebieden met regulier toezicht;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad om, met inachtneming van de
hiervoor genoemde wijziging, het welstandsbeleid en daarmede het
welstandstoezicht te beperken tot de in de bijgevoegde nota genoemde
gebieden en categorieën.

4.

H. Niezen

Samenwerkingsovereenkomst Gouwe Wiericke-krimpenerwaard
samenvatting
Het college heeft op 8 november 2016 besloten haar deelname aan het
convenant Gouwe Wiericke voort te zetten en daarom mee te doen in de
Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke. De overeenkomst
heeft betrekking op nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied van onze
regio met specifieke aandacht voor de hoofdfuncties landbouw, natuur en
recreatie. Voor elk van deze hoofdfuncties is in de afgelopen periode een
investerings- of stimuleringsprogramma ontwikkeld. Deze worden in de
periode tot 2016-2021 tot uitvoering gebracht. Het programma Natuur
trekt provincie Zuid Holland. De deelprogramma’s Landbouw en
Recreatie worden door de regio-overheden gecoördineerd (gemeenten,
waterschappen en Groenalliantie). De provincie Zuid-Holland heeft
behoefte uitgesproken aan één regionaal loket voor de cofinanciering en
het financieel management van de regionale uitvoeringsprogramma’s.
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft aangeboden de rol van
budgetbeheerder annex penvoerder op zich te nemen. Vervolgens zijn 2
overeenkomsten opgesteld waarin gemeente Bodegraven-Reeuwijk
wordt aangewezen als budgetbeheerder voor de periode 2016-2021.
Voor Gouda is alleen de samenwerkingsovereenkomst van direct belang.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst voor de
uitvoering van de deelprogramma’s “Agenda Landbouw Gouwe Wiericke
- Krimpenerwaard 2016-2021” en “Programma Recreatie Groene Hart
Zuid-Holland 2016-2021”;
2. mandatering van wethouder Hilde Niezen om de
samenwerkingsovereenkomst tussen de verschillende gemeenten
namens gemeente Gouda te ondertekenen.

5. H. Niezen

Verlenging contract collectief vraagafhankelijk vervoer met DVG
samenvatting
Voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV, GroeneHartHopper)
hebben de gemeenten van de regio Midden-Holland een contract
afgesloten met De Vier Gewesten (DVG). Dit contract loopt tot en met 31
juli 2017 en kent een eenzijdige verlengingsmogelijkheid van 3 keer 1
jaar. De opdrachtgever moet DVG uiterlijk vier maanden voor het einde
van de contractduur schriftelijk mededelen of de overeenkomst wordt
verlengd.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het tot 31 juli 2018 verlengen van het contract met De Vier Gewesten
(DVG) voor het collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) in de regio
Midden-Holland;
2. een tekstuele aanpassing in de stukken.

