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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 21 april 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 21 april 2020.

2.2 P. Verhoeve

Ontwerpbegroting RMH 2021
samenvatting:
De raad heeft zowel de jaarstukken 2019 als de ontwerpprogrammabegroting 2021 van de Regio Midden-Holland ontvangen. De
jaarstukken zijn ter kennisname. Op de ontwerpprogrammabegroting is een
zienswijze mogelijk. Het doel van dit collegevoorstel is te besluiten over het
wel of niet indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021-2024
van de Regio Midden-Holland.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Regio MiddenHolland.

2. De jaarrekening 2019 en de programmabegroting 2021-2024 van de
Regio Midden-Holland voor te leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2021-2024 van de Regio Midden-Holland en hiervan
mededeling te doen door middel van bijgevoegde brief.

2.3 P. Verhoeve

Ontwerp programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024
van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands
Midden (VRHM)
samenvatting:
Aan het College van B&W en de gemeenteraad wordt gevraagd om
akkoord te gaan met de programmabegroting Veiligheidsregio HollandsMidden. Tevens worden ter kennisname de jaarstukken van de
veiligheidsregio voorgelegd.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden.
2. De ontwerp-programmabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Hollands
Midden en de meerjarenramingen 2022-2024 voor te leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met de ontwerpprogrammabegroting 2021 van de Veiligheidsregio Hollands Midden en de
meerjarenraming 2022-2024 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en hiervan mededeling te doen
door middel van bijgevoegde brief.
4. De raad voor te stellen om de financiële gevolgen (voor een bedrag van
€ 60.000) in de begroting mee te nemen met het 2e ijkmoment 2020.
5. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en raadsvoorstel.

2.4 T. van Vugt

Jaarrekening en begroting SAMH (Streekarchief)
samenvatting:
De raad heeft zowel de jaarstukken 2019 als de
ontwerpprogrammabegroting 2021 van SAMH ontvangen. De jaarstukken
zijn ter kennisname. Op de ontwerpprogrammabegroting is een zienswijze
mogelijk. Het doel van dit collegevoorstel is te besluiten over het wel of niet
indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 van SAMH.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van het Streekarchief
Midden-Holland (SAMH).
2. De jaarrekening 2019 / programmabegroting 2021 van SAMH voor te
leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de

ontwerpbegroting 2021 van SAMH.
4. Bij het eerste ijkmoment 2020 het budget structureel ophogen met
€ 17.144.
5. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en raadsvoorstel.

2.5 T. van Vugt

Jaarrekening 2019 en ontwerpprogrammabegroting Groenalliantie
2021-2024
samenvatting:
De raad heeft de jaarstukken 2019 en de ontwerpprogrammabegroting
2021-2024 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o. ontvangen. De
jaarstukken zijn ter kennisname. Op de ontwerpprogrammabegroting is een
zienswijze mogelijk.
De ontwerpprogrammabegroting is sluitend. Er wordt voldaan aan het
toegestane indexeringspercentage. De deelnemersbijdrage op basis van
de ontwerpprogrammabegroting past binnen de begroting.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Groenalliantie Midden
Holland e.o.
2. De jaarrekening 2019 en ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 van
de Groenalliantie Midden- Holland e.o. voor te leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de
ontwerpprogrammabegroting 2021- 2024 van de Groenalliantie Midden
Holland e.o.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en raadsvoorstel.

2.6 T. van Vugt

Aanvraag nieuwe school Westergouwe
samenvatting:
Eerder heeft het college op 18 februari over de aanvraag nieuwe school
Westgouwe gesproken, de aanvullende informatie is inmiddels afdoende
geleverd. Vandaar dat dit dossier nu opnieuw is geagendeerd ter
besluitvorming, zodat het tijdig kan worden voorgelegd aan de Raad.
Achtergrondinformatie: Op 27 januari 2020 heeft schoolbestuur De
Groeiling een verzoek gedaan voor het opnemen van de nieuwe school in
Westergouwe op het Plan van Scholen 2020-2022. De aanvraag is
ingediend door schoolbestuur De Groeiling, namens de schoolbesturen De
Groeiling, Stichting Klasse en de Vier Windstreken. De aanvraag heeft
betrekking op een nieuwe school in de wijk Westergouwe.
Gemeente en schoolbesturen De Groeiling, St. Klasse en De Vier
Windstreken (en kinderopvang-organisatie Quadrant) zijn al geruime tijd in
gesprek over het oprichten van een federatieve stichting waar op termijn
KC De Ontdekkingsreizigers bij wordt ondergebracht als algemeen
bijzondere school. Deze aanvraag is onderdeel van deze route.
Het is formeel juist dat een nieuwe school wordt aangevraagd, alhoewel het

feitelijk gaat om de school en de leerlingen van KC De
Ontdekkingsreizigers, een school die al 4 jaar bestaat in Westergouwe als
dislocatie van één van de scholen van St. Klasse. Als de aanvraag voor de
nieuwe school wordt gehonoreerd, zal de huidige dislocatie door St. Klasse
worden opgeheven.
Naar aanleiding van de oorspronkelijke aanvraag is namens het college
aan schoolbestuur De Groeiling gevraagd om aanvullende informatie aan
te leveren. Dit heeft het schoolbestuur tijdig gedaan.
Met deze aanvullende informatie is sprake van een complete aanvraag.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het ter besluitvorming voorleggen aan de Raad van de aanvraag van
schoolbestuur De Groeiling voor een nieuwe school in Westergouwe voor
opvoering van de school op het Plan van Scholen.
2. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en raadsvoorstel.

2.7 T. van Vugt
H. Niezen

Jaarstukken ODMH 2019 en ontwerpprogrammabegroting ODMH
2021-2024
samenvatting:
De raad heeft zowel de jaarstukken 2019 als de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024 van de ODMH ontvangen. De jaarstukken
zijn ter kennisname. Op de ontwerpprogrammabegroting is een zienswijze
mogelijk.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH).
2. De jaarrekening 2019 en de ontwerpprogrammabegroting 2021-2024
van de ODMH voor te leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp
programmabegroting 2021-2024 van de ODMH.
4. De raad voor te stellen om de financiële gevolgen in de begroting te
verwerken met het 2e ijkmoment 2020.
5. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en raadsvoorstel.

2.8 C.P. Dijkstra

RDOG HM jaarrekening 2019, begrotingswijziging 2020 en
ontwerpbegroting 2021
samenvatting:
De RDOG HM vraagt om vóór 1 juli 2020 zienswijzen te geven op de
begrotingswijziging 2020 en op de ontwerpbegroting 2021. Tevens vraagt
de RDOG HM naar de visie op de eerste businesscase van het programma
RDOG2024. De ingezonden zienswijzen en visies van de 18 deelnemende
gemeenten worden door de RDOG HM meegewogen in de behandeling

van de onderwerpen in de RDOG HM-vergadering van het algemeen
bestuur op 1 juli 2020.
Het algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2019 op 25 maart 2020
goedgekeurd en het document is bij deze nota ter kennisgeving gevoegd.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De gemeenteraad te adviseren de jaarrekening RDOG HM 2019 voor
kennisgeving aan te nemen.
2. De gemeenteraad te adviseren een zienswijze te geven op de
begrotingswijzing 2020 van de RDOG HM.
3. De gemeenteraad te adviseren een visie te geven op de eerste
businesscase programma RDOG2024.
4. De gemeenteraad te adviseren een zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2021 van de RDOG HM.
5. De gemeenteraad te adviseren de zienswijze(n) op de
begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 HM, alsmede de
visie op de eerste businesscase integraal te geven via de bijgevoegde brief
aan de RDOG HM, met een tekstuele aanpassing.
6. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en raadsvoorstel.

2.9 C.P. Dijkstra

Aanwijzen regionale toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid
samenvatting:
Door de decentralisaties zijn gemeenten uitvoerder geworden voor de Wmo
2015 en de Jeugdwet. Door de nieuwe taken hebben gemeenten de
verantwoordelijkheid gekregen voor meer gemeenschapsmiddelen.
Doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit worden daarmee steeds
belangrijker. Om deze rol goed uit te kunnen oefenen is behoefte aan een
toezichthouder kwaliteit en rechtmatigheid voor de Wmo en rechtmatigheid
voor de Jeugdwet.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het verlenen van mandaat aan het afdelingshoofd van de afdeling
Regionale dienstverlening sociaal domein voor het aanwijzen van een
ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen ten
aanzien van kwaliteit en rechtmatigheid als bedoeld in de Wmo 2015 en
toezicht op de naleving van de verplichtingen ten aanzien van
rechtmatigheid als bedoeld in de Jeugdwet.

2.10 R. Tetteroo

Ontwerp begroting 2021 en meerjarenbegrotingen 2022-2024
Grondbank
samenvatting:
De raad heeft zowel de ontwerp begroting 2021 en meerjarenbegrotingen
2022-2024 als de jaarrekening 2019 van de Grondbank RZG Zuidplas

ontvangen; de jaarstukken zijn ter kennisname. Op de ontwerp begroting is
een zienswijze mogelijk. Het doel van dit collegevoorstel is te besluiten
over het adviseren aan de raad om wel of niet een zienswijze in te dienen
op de ontwerp begroting 2021 en meerjarenbegrotingen 2022-2024 van de
Grondbank RZG Zuidplas.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de ontwerp begroting 2021 en
meerjarenbegrotingen 2022-2024 en de jaarrekening 2019 van de
Grondbank RZG Zuidplas.
2. De ontwerp begroting 2021 en meerjarenbegrotingen 2022-2024 en de
jaarrekening 2019 van de Grondbank RZG Zuidplas voor te leggen aan de
raad.
3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp
begroting 2021 en meerjarenbegrotingen 2022-2024.

2.11 R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Verlening Tozo-mandaat
samenvatting:
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één
van de maatregelen van het kabinet om ondernemers financieel te
ondersteunen tijdens de Coronacrisis. De Tozo is een nieuwe regeling
waarvoor nog geen mandaat is toegekend.
Op 21 april 2020 is de AMvB Tozo gepubliceerd in het Staatsblad.
De regeling heeft een tijdelijk karakter tot en met 31 augustus 2020, en
werkt terug tot 1 maart 2020.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het verlenen van mandaat aan het hoofd van de afdeling Inkomen en
Werk en Participatie, om besluiten te nemen op grond van de Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.
2. Het mandaat treedt één dag na bekendmaking in werking en werkt terug
tot 1 maart 2020.
3. Het verwerken van de financiële gevolgen bij de eerstvolgende
begrotingswijziging, zijnde het 1e ijkmoment 2020.

2.12 M. Bunnik

BSGR: Jaarstukken 2019, Begrotingswijziging 2020 en
Meerjarenbegroting 2021-2024
samenvatting:
Door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is de ontwerp
begrotingswijziging 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024
aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een zienswijze
kenbaar te maken. Uit de ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2024 blijkt dat

deze voldoet aan het financiële kader 2021-2024 voor gemeenschappelijke
regelingen van het samenwerkingsgebied Hollands-Midden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.
2. De jaarrekening 2019, de ontwerp begrotingswijziging 2020 en de
ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 van de Belastingsamenwerking
Gouwe-Rijnland voor te leggen aan de raad.
3. De raad voor te stellen om een zienswijze in te dienen op de ontwerp
begrotingswijziging 2020 en de ontwerp meerjarenbegroting 2021-2024 van
de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland.

2.13 H. Niezen

Stand van zaken aanpak verkeersknelpunten
samenvatting:
De gemeenteraad heeft het college verzocht de aanpak van urgente,
onveilige knelpunten in het verkeer, zoals bijvoorbeeld de oversteek van de
Goudse Houtsingel, los te koppelen van het VCP, zodat deze knelpunten
versneld aangepakt kunnen worden.
Bij de begrotingsbehandeling op 12 november 2019 heeft de raad
ingestemd met de begroting, waarbij een bedrag van 5,8 miljoen is
gereserveerd voor verkeersmaatregelen in 2020 en 2021.
Met dit voorstel geeft het college een nieuw overzicht van de stand van
zaken van de aanpak van de verkeersknelpunten en wordt de raad
geïnformeerd. Te zien is dat het merendeel van de projecten ter hand is
genomen en wordt voorbereid voor uitvoering.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis nemen van de voortgang van de maatregelen om
verkeersknelpunten aan te pakken.
2. Het informeren van de raad met bijgaande raadsmemo, met een
tekstuele aanpassing.

