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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 18 april 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 18 april 2017.

2.

D.A. Bergman

Erfgoedverordening 2017
samenvatting
Vervanging van de bestaande Verordening inzake Monumenten en
Archeologie door een nieuwe, op erfgoed georiënteerde verordening,
die aansluit bij de landelijke wetgeving (Erfgoedwet/Omgevingswet).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met de Erfgoedverordening 2017;
2. het ter vaststelling voorleggen van de Erfgoedverordening 2017
aan de Raad;
3. het aan de raad voorstellen om de Verordening inzake
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monumenten en archeologie in te trekken.

3.

D.A. Bergman

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
samenvatting
De huidige commissieleden ir. M. Booij en ir. R.M.I.F. van Roosmalen
bereiken op 28 april 2017 de maximale zittingsduur in de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voorgesteld wordt om de huidige
plaatsvervangende leden ir. M. Steigenga en C.J. van der Peet voor te
dragen bij de gemeenteraad als lid van de commissie. Mevrouw
Steigenga is praktiserend architect te Den Haag. De heer Van der Peet is
architectuurhistoricus en als monumentenadviseur verbonden aan het
Atelier Rijksbouwmeester. Met de benoeming van deze plaatsvervangers
tot lid dienen ook weer twee plaatsvervangende leden aangetrokken te
worden, de procedure voor de werving van plaatsvervangend leden zal
worden gestart.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voordragen bij de gemeenteraad voor benoeming in de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit van de huidige plaatsvervangende
leden ir. M. Steigenga, woonachtig te Den Haag, en C.J. van der Peet,
woonachtig te Utrecht;
2. het starten van een procedure voor de werving van twee nieuwe
plaatsvervangende leden.

4.

D.A. Bergman

Benoeming Raad van Toezicht Stg Klasse
samenvatting
Vanwege het aanstaande vertrek per 1 mei 2017 van een lid van de
Raad van Toezicht, te weten mevrouw A. Koot, verzoekt de Stichting
Klasse via de brief van 21 maart 2017 de gemeenteraden van Gouda,
Woerden, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk een daarvoor in de
plaats tredend lid, te weten mevrouw J.J. Kraeima, te benoemen.
Conform de onderwijswetgeving benoemen de gemeenteraden de leden
van de Raad van Toezicht op bindende voordracht van Stichting Klasse.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. op voordracht van de Stichting Klasse aan de gemeenteraad voor te
stellen mevrouw J.J. Kraeima per 1 mei 2017 te noemen als lid van de
Raad van Toezicht van de voornoemde stichting;
2. het presidium te verzoeken de benoeming van een lid van de Raad
van Toezicht Stichting Klasse te agenderen voor een vergadering van de
gemeenteraad.

5.

D.A. Bergman

Vaststellen cultuurnota Het cultureel vermogen van Gouda
samenvatting
Een jaar geleden is de basis gelegd voor de nieuwe cultuurnota. In mei
2016 is een uitgangspuntennotitie naar de gemeenteraad gestuurd, met
daarin onder meer de beoogde speerpunten van het herijkte
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cultuurbeleid. Ook heeft de raad toen een bijeenkomst gehad met de vier
grootste culturele organisaties. Mede naar aanleiding hiervan heeft de
raad incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2016 en 2017. De
uitgangspuntennotitie vormde de inzet voor het gesprek dat heeft
plaatsgevonden met culturele organisaties en andere partijen.
In het Actieprogramma is afgesproken dat er een cultuurnota komt waarin
in elk geval een basis wordt gelegd voor de continuïteit van de vier grote
culturele instellingen, uitgaande van wederzijdse inspanningen. Er is
geïnvesteerd in het doorlichten van de bedrijfsvoering van met name het
Cultuurhuis en de Goudse Schouwburg, en zijn nieuwe bedrijfsplannen
opgesteld. Een en ander heeft ertoe geleid dat met de financiële
uitwerking van het Actieprogramma in de eerste begrotingswijziging 2017
al een aantal aanvullende incidentele en structurele maatregelen is
getroffen. De cultuurnota vormt het beleidsmatige sluitstuk van dit traject.
De concept cultuurnota heeft in de Inspraak gelegen van 15 maart tot en
met 12 april. Naar aanleiding hiervan is een Nota van Beantwoording
opgesteld. De reactie op het advies van de GASD is onderdeel van de
Nota van Beantwoording. Ook is in de Nota van Beantwoording terug te
vinden op welke punten de cultuurnota is aangevuld en aangepast.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de cultuurnota 2018-2022 Het cultureel vermogen
van Gouda;
2. het vaststellen van de Nota van Beantwoording van de
inspraakreacties op de conceptnota en de Nota van Beantwoording toe te
sturen aan de insprekers en de Goudse Adviesraad Sociaal Domein;
3. het ter behandeling aan de raad voorleggen van de cultuurnota 20182022 Het cultureel vermogen van Gouda.

6.

D.A. Bergman

Noodlokaal Livingstoneschool
samenvatting
De Livingstoneschool groeit. Op 1 oktober 2016 was het aantal leerlingen
302. De school verwacht op basis
van inschrijvingen door te groeien naar 313 leerlingen in het nieuwe
schooljaar. De school heeft op basis
van het huidige aantal leerlingen recht op een 13e lokaal. Op dit moment
heeft het schoolgebouw 11
lokalen en één noodlokaal op het plein. Er is dus met ingang van het
schooljaar 2017-2018 een extra lokaal
nodig.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het plaatsen van één noodlokaal bij de Livingstoneschool;
2. de eenmalige en structurele kosten verwerken bij het 1e ijkmoment
2017.

7.

R.A. Tetteroo

Verordening maatschappelijke participatie Gouda 2017
samenvatting
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De gemeenteraad heeft op 8 maart 2017 het beleidskader armoede en
schulden vastgesteld en het college opgedragen uitvoering te geven aan
het in deze nota opgenomen beleidskader, waaronder invoering van een
stadspas en een kindpakket in Gouda. De daarvoor noodzakelijke
“Verordening bevordering maatschappelijke participatie Gouda 2017”
wordt u nu voor besluitvorming aangeboden. Deze verordening vormt,
met de later te ontvangen nadere regels, de juridische basis voor uitgifte
van de participatievoorzieningen zoals de stadspas en het kindpakket.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
besluit tot:
1. het verzenden van bijgevoegde reactie op het advies van de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein en de Goudse Cliëntenraad;
2. het aanbieden van de verordening bevordering maatschappelijke
participatie Gouda 2017 aan de gemeenteraad van de gemeente Gouda
ter besluitvorming en vaststelling.

8.

R.A. Tetteroo

Evaluatie Participatiebeleid en verordeningen
samenvatting
Begin 2017 is een tussenevaluatie uitgevoerd van het Goudse
participatiebeleid op basis van de Participatienota Samen aan de Slag
2015-2018. De tussenevaluatie richt zich op het gehele Goudse
participatiebeleid, met door de raad verzochte speciale aandacht voor de
doelgroep arbeidsbeperkten. De tussenevaluatie beslaat de periode
tussen april 2015 en eind 2016. De belangrijkste conclusie van de
tussenevaluatie is dat bijstelling van het participatiebeleid op een aantal
vlakken gewenst is. Tevens hebben er diverse wetswijzigingen
plaatsgevonden, met o.a. de per 1 januari 2017 in werking getreden Wet
stroomlijning loonkostensubsidie Participatiewet’ en de ‘Wet verplichting
aanbieding van beschut werk en verdere vereenvoudiging van de
Participatiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten’.
Daarnaast is de Verordening verrekening bestuurlijke bij recidive van
rechtswege vervallen. Voorts is eind 2016 is een kwantitatief
cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder Goudse
bijstandsgerechtigden. Gezien het advies van de GASD en de GCR
worden een aantal acties voorgesteld.
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om - gelet op het belang van
een zorgvuldige en grondige afweging - samen met het college en
belanghebbenden na de zomer van gedachten te wisselen over een
mogelijke heroriëntatie van eerder vastgestelde kaders van het
participatiebeleid, inzake de adviespunten 1,2,3 en 4 van de GASD;
Voorts wordt de gemeenteraad voorgesteld de afstemmingsverordening
Participatiewet, de Re-integratieverordening en de nieuwe beleidslijn
beschut werk vast te stellen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om - gelet op het belang van een
zorgvuldige en grondige afweging - samen met het college en
belanghebbenden na de zomer van gedachten te wisselen over een
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mogelijke heroriëntatie van eerder vastgestelde kaders van het
participatiebeleid, inzake de adviespunten 1,2,3 en 4 van de GASD;
2. het ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van de
Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Gouda 2017;
3. het ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van de Reintegratieverordening Gouda 2017;
4. het opstellen van separate raadsvoorstellen (en aangepast
raadsbesluit) voor de evaluatie en de verordeningen;
5. het vaststellen van de Re-integratieregeling Gouda 2017;
6. het vaststellen van de beleidsvoorstellen voortkomend uit de
tussenevaluatie van het Goudse participatiebeleid op grond van de
Participatienota Samen aan de Slag 2015-2018:
a. het college richt een gezamenlijke aanpak in met het UWV om Goudse
inwoners met een WW-uitkering die bijna het einde van hun WW periode
zitten te stimuleren naar werk.
b. in 2017 wordt onderzocht of het mogelijk is om al bij instroom in de
WW voorlichting te geven in het kader van een integrale aanpak en
vroegsignalering / preventie van schulden.
c. in 2017 wordt een sociale coöperatie opgericht waarbinnen mensen
met een uitkering die zelfstandig willen ondernemen ondernemende
activiteiten kunnen verrichten.
d. met het vervallen van de landelijke prioritaire groepen binnen
beschermd werk, wordt geen nadere prioritering vastgelegd, maar is
maatwerk het uitgangspunt.
e. voortzetting regelvrij budget voor sociale teams om de mogelijkheid te
bieden tot maatwerkoplossingen die kunnen leiden tot inkomen uit werk.
f. onderzocht wordt of het mogelijk is het instrument detachering in te
zetten op een bredere doelgroep om het structurele tekort op het BUIG te
verminderen.
7. het ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad van de nieuwe
beleidslijn beschut werk, zijnde:
a. het college houdt vast aan het uitgangspunt rondom beschut werk om
eerst (zoveel mogelijk) inwoners met een arbeidsbeperking te begeleiden
naar beschermd werk. Pas als dat niet passend is, wordt een advies
beschut werk actief als mogelijkheid overwogen;
b. het college creëert maximaal de aantallen beschut werkplekken die het
Rijk aangeeft in de ministeriële regeling beschut werk 2017 en 2018 en
kiest ervoor om geen additionele plekken mogelijk te maken;
c. het college kiest er voor om voor de voorziening beschut werk de reintegratie-instrumenten proefplaatsing, scholing, aanpassing werkplek en
vervoersvoorziening, uitsplitsing van taken, persoonlijke ondersteuning,
no-risk polis, loonkostensubsidie ter beschikking te stellen als mogelijk in
te zetten voorzieningen;
d. het college kiest er voor om bij een eventuele wachttijd - totdat een
beschut werkplek beschikbaar is - de re-integratie-instrumenten sociale
activering, scholing, persoonlijke ondersteuning, maatwerkvoorzieningen
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie zoals bedoeld
in de Wmo en schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening ter beschikking te stellen als mogelijk in te zetten
voorzieningen;
8. het vaststellen van de voorgenomen acties naar aanleiding van het
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cliënttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen 2016, zijnde:
a. een – binnen afzienbare tijd – aanvullend kwalitatief onderzoek dat
meer inzicht biedt in relaties, verbanden en redenen;
b. frequenter onderzoek in de vorm van een jaarlijks
cliënttevredenheidsonderzoek;
c. het inbouwen van cliënttevredenheidsmetingen in de dagelijkse
uitvoering, waarmee de klanttevredenheid gemonitord wordt en de op
basis hieruit voortkomende signalen als acties kunnen worden uitgezet;
d. een gerichte inzet op de verbetering van de relatief lage algemene
waardering voor het re-integratietraject;
e. verbinding van de klanttevredenheid met de modernisering van de
sociale dienst als zijnde meetinstrument en input voor verbetering.
9. het vaststellen, verzenden en ter kennisname voorleggen aan de
gemeenteraad van bijgevoegde brief als reactie op het advies van de
Goudse Adviesraad Sociaal Domeinen de Goudse Cliëntenraad op de
tussenevaluatie van de Participatienota, de gewijzigde verordeningen en
Re-integratieregeling, de beleidslijn beschut werk, het
cliënttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen 2016.

9.

J.M. de Laat

Regeling Individueel Keuzebudget Gouda
samenvatting
Als gevolg van het cao-akkoord 2013-2015 is met ingang van 1 januari
2017 in de sector Gemeenten het Individueel Keuzebudget (IKB)
ingevoerd. Het IKB is geregeld in de Collectieve
Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten (CAR). Tot de
betreffende wijziging van de CAR heeft uw college in zijn vergadering van
20 december 2016 besloten.
Het IKB biedt de medewerkers meer keuzevrijheid in hun
arbeidsvoorwaarden en vormt een stap in de modernisering van de
arbeidsvoorwaarden in de sector Gemeenten.
Door de invoering van het IKB is het zogenoemde cafetariamodel met
ingang van 1 januari 2017 vervallen. In het cafetariamodel was de fiscale
uitruil van de fiets, de vakbondscontributie en het woon-werkverkeer
opgenomen.
In de CAR zijn de centrale doelen van het IKB vastgelegd, te weten:
•
Koop van vakantieverlof;
•
Extra inkomen door uitbetaling;
•
Fiscale uitruil van opleidingskosten.
Aan het IKB kunnen lokale doelen toegevoegd worden. Met de
vakbondsdelegatie in het Georganiseerd Overleg is overeengekomen de
bestedingsmogelijkheden van het vervallen cafetariamodel als lokale
doelen van het IKB op te nemen. Hiertoe dient de Regeling Individueel
Keuzebudget Gouda.
Met de vakbondsdelegatie in het Georganiseerd Overleg is
overeenstemming bereikt over de inhoud van de regeling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de Regeling Individueel Keuzebudget Gouda.
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10.

C.P. Dijkstra

Samenwerkingsafspraken Gecertificeerde Instellingen , Raad voor
de Kinderbescherming en gemeenten Hollands Midden
samenvatting
1. Samenwerkingsafspraken met de Gecertificeerde Instellingen
In artikel 3.5 lid 3 van de Jeugdwet is geregeld dat de gemeenten en de
Gecertificeerde Instellingen (GI) hun wijze van overleggen en
samenwerking in een protocol vastleggen.
In juni 2015 zijn door de colleges in Midden- Holland de
‘Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in Holland Rijnland en
Midden-Holland en de Gecertificeerde Instellingen 2015 -2016’
vastgesteld. Deze afspraken zijn, in verband met het verstrijken van de
looptijd, geëvalueerd en gewijzigd. De nieuwe versie van de
samenwerkingsafspraken dient vastgesteld te worden door het college.
2. Samenwerkingsafspraken met de Raad voor de Kinderbescherming
Op grond van artikel 3.1 van de Jeugdwet dienen gemeenten en de Raad
voor de Kinderbescherming hun afspraken over de jeugdbescherming, de
jeugdreclassering en de plaatsingscoördinatie van de gesloten jeugdhulp
vast te leggen in een samenwerkingsprotocol. Dit protocol is eind
november 2014 door de colleges van B&W in Midden-Holland
vastgesteld. In artikel 1.6. van het samenwerkingsprotocol is opgenomen
dat de gemaakte samenwerkingsafspraken jaarlijks worden geëvalueerd.
De evaluatie wordt vastgesteld door het college.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van de ‘Samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in
Holland Rijnland en Midden-Holland en de Gecertificeerde Instellingen’;
2. het verlenen van volmacht aan de wethouder van Gouda, mevrouw C.
Dijkstra, tot ondertekening van de samenwerkingsafspraken;
3. het vaststellen van de evaluatie van het Regionaal
Samenwerkingsprotocol Midden-Holland/ Holland-Rijnland en de raad
voor de Kinderbescherming.

11.

C.P. Dijkstra

Programmabegroting 2018 RDOG HM
samenvatting
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken
voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De
ontwerpbegroting wordt twee weken ter inzage gelegd voordat de
gemeenteraden er over beraadslagen. Op grond van artikel 35, lid 3 van
de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar
voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van de
toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot
vaststelling van de begroting wordt genomen. De gemeenteraad kan zo
nodig zijn zienswijze naar voren brengen bij gedeputeerde staten (GS) in
het kader van schorsing of vernietiging. De gemeenteraad wordt
voorgesteld geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2018
RDOG HM (Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands
Midden).
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerpbegroting 2018 van de RDOG HM aan
de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2018 van de RDOG HM;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief met tekstuele
aanvulling aan de RDOG HM te verzenden waarin wordt aangegeven dat
geen zienswijze op de programmabegroting 2018 zal worden ingebracht.

12.

J.W. van Gelder

Vaststellen Nota Sport en Bewegen in Gouda 2022
samenvatting
Op 6 juni 2016 heeft het college de conceptnota Sport en Bewegen in
Gouda 2020 vastgesteld en vrijgegeven voor inspraak vanaf 30 juni
2016. Ook is advies gevraagd aan de GASD. Tijdens de inspraakperiode
is op 30 juni 2016 in samenwerking met de GASD een inspraakavond
georganiseerd voor organisaties uit de sport en het sociaal domein. De
inspraakperiode eindigde op 31 augustus 2016. In die periode werd
gewerkt aan de formatie van een nieuw college. Na de komst van het
nieuwe college is de conceptnota aangepast op basis van de
inspraakreacties en is een Nota van Beantwoording opgesteld.
Ook is in beeld gebracht welke gevolgen het Actieprogramma
Zakencoalitie Gouda 2016-2018 heeft voor de conceptnota. Het
Actieprogramma gaat uit van een kanteling van het sportbeleid, waarbij
het accent meer dan voorheen komt te liggen “op het stimuleren van
sport als verbindende kracht in onze samenleving”. De gewenste
kanteling sluit aan op de inhoud van de conceptnota. De overige
wijzigingen sluiten aan bij reacties die vanuit insprekers naar voren zijn
gebracht, zodat een nieuwe inspraakronde niet nodig is. In de Nota van
Beantwoording is terug te vinden welke wijzigingen zijn aangebracht. Een
belangrijke wijziging op financieel gebied is dat de
bezuinigingstaakstelling voor sport vanaf 2018 is teruggedraaid. De
reactie op het advies van de GASD is onderdeel van de Nota van
Beantwoording. Het college wordt gevraagd om de nota Sport en
Bewegen in Gouda 2022 vast te stellen en de insprekers via de Nota van
Beantwoording te informeren over de wijze waarop hun reactie verwerkt
is in de nota. Hierna wordt de nota ter behandeling aangeboden aan de
gemeenteraad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de nota Sport en Bewegen in Gouda 2022;
2. het vaststellen van de Nota van Beantwoording van de
inspraakreacties op de conceptnota Sport en Bewegen in Gouda 2020 en
de Nota van Beantwoording toe te sturen aan de insprekers en de
Goudse Adviesraad Sociaal Domein;
3. het ter behandeling aan de raad voorleggen van de nota Sport en
Bewegen in Gouda 2022;
4. het toevoegen van een conceptraadsbesluit aan het dossier.

