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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 27 november 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 27 november 2018

2. M. Schoenmaker

Cafeetje Heeeurlijk
samenvatting
De locatie Cafeetje Heeeurlijk heeft verzocht een trouwlocatie te mogen
zijn.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de locatie cafeetje Heeeurlijk , Wijdstraat 2 te Gouda aan te wijzen als
"huis der gemeente".

3. T. van Vugt

Verkoop gronden aan Hoogheemraadschap van Rijnland
samenvatting
De afgelopen jaren heeft Rijnland het eerste deel van de verbetering
IJsseldijk uitgevoerd. In de “Overeenkomst verbetering IJsseldijk spoor
1” en de “Uitvoeringsovereenkomst verbetering IJsseldijk Gouda spoor
1” zijn afspraken tussen Rijnland en de gemeente vastgelegd. Eén van

de gemaakte afspraken betreft de verkoop van 5320 m2 door de
gemeente aan Rijnland voor een grondprijs van €3,- per m2. Voor
groene taluds is geen standaard grondprijs bepaald. Het gaat om
maatwerk. €3,- is een reële prijs voor een grastalud.
In totaal gaat het om een koopprijs van €15.960,- kosten koper,
exclusief de over de koopsom verschuldigde belasting.
In de Uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd dat de gemeente een
bijdrage levert van €7.500,- inclusief BTW voor een kunstwerk.
Daarnaast is uit bodemonderzoek gebleken dat de te verkopen grond
vervuild is. De afspraak is gemaakt dat de gemeente € 8.460,- inclusief
BTW bijdraagt aan de bodemsanering. De resterende kosten van de
sanering van € 32.434,- exclusief BTW neemt Rijnland voor eigen
rekening.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. verkoop van een perceel grond met de zich daarop bevindende
opstallen, gelegen aan de IJsseldijk, ter grootte van 5.320 m²;
2. het machtigen van het hoofd van de afdeling BOR om alles te doen
en/of na te laten in het belang van de eigendomsoverdracht van het
onroerend goed, daaronder mede begrepen het aanbrengen van
ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen in de koopovereenkomst en
notariële akte.
4. C.P. Dijkstra

Handhavingsbeleid kinderopvang Gouda
samenvatting
Vanaf 2019 adviseren de VNG en de GGD GHOR Nederland,
gemeenten en GGD’en om ook het herstelaanbod als instrument van de
GGD methode te gebruiken. Een herstelaanbod is het aanbod van de
toezichthouder kinderopvang (GGD) aan de houder van een
kinderopvangorganisatie om binnen de tijd van het opstellen van het
concept inspectierapport een geconstateerde overtreding te herstellen.
Dit herstelaanbod wordt opgenomen in het nieuwe handhavingsbeleid
en de beleidsregels van de gemeente Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. opnemen van de mogelijkheid van herstelaanbod in het
Handhavingsbeleid kinderopvang Gouda;
2. het Handhavingsbeleid kinderopvang Gouda; vast te stellen;
3. de Beleidsregels handhaving Wet Kinderopvang Gouda vast te
stellen;
4. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

5. C.P. Dijkstra

Subsidiebeschikking Sociaal Teams 0 – 100+ 2019
samenvatting
Op 5 december 2017 heeft het college besloten over de
subsidieverlening voor de sociaal teams 0-100+ voor het jaar 2018. De
samenvoeging van de teams jeugd en volwassenen was één van de
deelresultaten van het project integrale toegang in het sociaal domein.
De sociaal teams 0-100+ zijn nu bijna een jaar operationeel. Voor u ligt
de beschikking voor 2019. Bij de beoordeling van de verlening voor het

komend jaar zijn de ervaringen van de afgelopen periode meegewogen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het verlenen van subsidie ter hoogte van maximaal € 6.322.000 aan
de Coöperatie Sociaal Teams 0 - 100+ Midden-Holland U.A. ten
behoeve van drie gebiedsgerichte sociaal teams 0 – 100+ in 2019;
2. een tekstuele aanpassing in de subsidiebeschikking;
3. het mandateren van Wethouder C. Dijkstra voor ondertekening van
de subsidiebeschikking.
6. R.A. Tetteroo

Bestemmingsplan Boerhaavekwartier
samenvatting
Het huidige bestemmingsplan 'Boerhaavekwartier' is bijna 10 jaar oud,
en daarmee bijna verouderd volgens de wet (vastgesteld 11 juli 2007).
In de periode sinds de vaststelling hebben zich planologische
wijzigingen voorgedaan die in het nieuwe bestemmingsplan een plek
dienen te krijgen. Het onderhavige bestemmingsplan dient de volgende
doelen:
• Het plan in overeenstemming brengen met de actuele situatie, door
ontwikkelingen uit de periode sinds 2007 op te nemen;
• Het vertalen van nieuw gemeentelijk beleid;
• Het bestemmingsplan is online en interactief raadpleegbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl en voldoet aan de nieuwste standaarden.
Voor de kantoorpanden aan de Bleulandweg en Ronsseweg is een
functieverbreding opgenomen in het bestemmingsplan. De voorheen
geldende kantoorbestemming is gewijzigd in een gemengde
bestemming waarin ook maatschappelijke functies zijn toegestaan. Ook
is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarbij onder voorwaarden
tevens de functie wonen is toe te voegen. Hiermee ontstaan op termijn
mogelijkheden om een transformatie op gang te brengen. Voorwaarde
die in de regel is opgenomen is dat minimaal 15% van de gronden van
het te ontwikkelen perceel wordt ingericht als groenvoorziening conform
de voorwaarden van de Notitie 'Groen, groener, Gouda' (2017).
Het grootste deel van het plangebied heeft akoestisch een redelijke tot
matig slechte milieukwaliteit. Dit is aanvaardbaar in een verstedelijkt
gebied nabij het station. Alleen voor eventuele ontwikkelingen van
geluidsgevoelige objecten in de onmiddellijke nabijheid van doorgaande
wegen en nabij de spoorweg is de geluidsbelasting een aandachtspunt.
Voor de uitbreiding van Driestar en de bestemmingsverbreding van de
kantoorpanden aan de Bleulandweg en Ronsseweg is sprake van
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Uit onderzoek blijkt dat
maatregelen om de geluidsbelasting te reduceren niet mogelijk, gewenst
en/of doelmatig zijn. Hiervoor worden hogere waarden verleend. De
bevoegdheid inzake deze procedure ligt bij de Omgevingsdienst Midden
Holland.
Er wordt geen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro mogelijk
gemaakt. Een exploitatieplan (of verhaal van kosten op andere wijze) is
dan ook niet vereist.
Uitvoering van het plan is echter niet mogelijk op basis van het vigerend
planologisch kader. Om het bestemmingsplan juridisch-planologisch

mogelijk te maken is bijgaand bestemmingsplan opgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan
Boerhaavekwartier met identificatiecode
NL.IMRO.0513.1703BPBoerhaave-0001;
2. toezending van het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad.
7. R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Evaluatie en vervolg van de pilot “Parttime ondernemen met een
uitkering”
samenvatting
Op 30 november 2017 heeft het college besloten om een pilot met
parttime ondernemen vanuit de bijstand te starten.
De pilot is in november 2018 geëvalueerd. Op basis van de evaluatie
wordt nu een voorstel gedaan om de beleidsregels voor de huidige
deelnemers te verlengen. Tevens wordt een nieuw voorstel gedaan voor
het parttime ondernemer voor gevorderden en een verkenning gedaan
voor het opzetten van een sociale coöperatie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de pilot ‘ondernemen met een bijstandsuitkering’ alleen voor de
huidige deelnemers te verlengen tot 31-12-2019;
2. daartoe de beleidsregels parttime ondernemen met bijstandsuitkering
Gouda 2018 aan te passen met bijgevoegd wijzigingsbesluit;
3. nieuw beleid te ontwikkelen en een nieuw voorstel aan het college
voor te leggen voor parttime ondernemers voor gevorderden en een
verkenning te doen voor het opzetten van een sociale coöperatie en wel
in het tweede kwartaal van 2019;
4. de bijgevoegde raadsmemo, met een tekstuele aanpassing, aan de
gemeenteraad te sturen ter informatie;
5. het mandateren van wethouder Tetteroo voor een tekstuele
aanpassing in het collegevoorstel en de raadsmemo.

8. M. Bunnik

Interbestuurlijk toezicht
samenvatting
De provincie heeft de prestaties van de Zuid-Hollandse gemeenten
beoordeeld en gebundeld. Op het totaalbeeld zijn de prestaties van
2017 afgezet tegen de ontwikkelingen in 2017 en indien van toepassing
voorzien van bestuurlijke aandachtspunten en te ondernemen acties.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennis te nemen van de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht 2017;
2. kennis te nemen van de actualisatie en ingestelde acties.

9. M. Bunnik
H. Niezen

Wijziging uitvoeringsbesluiten parkeren en parkeerbelastingen per
01-01-2019
samenvatting
Voorgesteld wordt om het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en
Verordening parkeerbelastingen’ per 01-01-2019 te wijzigen om:

- mixed parkeren in de sectoren 2 en 3 te formaliseren;
- de Goede vrijdag als dag aan te wijzen waarop geen betaald parkeren
van toepassing is;
- parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaats gratis te
maken;
- gereguleerd parkeren in te voeren op het parkeerterrein bij Bleulandflat
nr. 3.
Verder wordt voorgesteld om de op 7 maart 2017 vastgestelde
‘Adressenlijst op basis van artikel 12c van het Uitvoeringsbesluit
parkeerverordening’ te actualiseren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ingaande 01-01-2019 formaliseren van mixed parkeren in de
sectoren 2 en 3;
2. het ingaande 01-01-2019 aanwijzen van de Goede vrijdag als dag
waarop geen betaald parkeren van toepassing is;
3. het ingaande 01-01-2019 parkeren op een algemene
gehandicaptenparkeerplaats gratis te maken;
4. het ingaande 01-02-2019 invoeren van gereguleerd parkeren op het
parkeerterrein bij Bleulandflat 3, zoals aangegeven op bijgaande
tekening;
5. het op basis van de beslispunten 1 tot en met 4 vaststellen van het
gewijzigde ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en Verordening
parkeerbelastingen’;
6. het vaststellen van de gewijzigde ‘Adressenlijst op basis van artikel
12c van het Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’.
10. H. Niezen

Dijkopgang Gouda Oost en overgang Waaiersluis
samenvatting
Bij de herstructurering in Gouda Oost is een dijkopgang verdwenen. Het
wijkteam Gouda Oost heeft meerdere malen aangegeven deze
verbinding graag terug te willen; Het voorstel bestaat uit de
standaardbrug in Gouda i.p.v. de platte loopvlonder, die er eerst lag,
met een trap met leuning aan één kant ongeveer achter de
Vromantoren. Daarmee wordt de dijk weer bereikbaar voor bewoners
van Gouda Oost en aanpalende wijken om een wandeling te maken via
de Goejanverwelledijk. Er zijn tevens verzoeken ontvangen namens de
Werkgroep Krimpenerwaard, Gouda Sterk aan de IJssel en de
Historische vereniging voor een rolstoelvriendelijke dijkopgang. Dit
vraagt een andere en veel zwaardere constructie dan de voorgestelde
trap. In oktober 2017 heeft de Goudse Adviesraad voor mensen met
een beperking gevraagd om de Waaiersluis rolstoelvriendlelijk te
maken; deze ligt min of meer in het verlengde van de geplande
dijkopgang.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. herstel van de oorspronkelijke situatie met een dijkopgang in Gouda
Oost ter hoogte van de Vromantoren door de aanleg van een nieuwe
brug en trap;

2. beantwoording van de verschillende verzoeken voor herstel van de
dijkopgang in Gouda Oost met de bijgevoegde brief;
3. verzending van de brief aan de raad ter informatie.

