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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 14 februari 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 februari 2017.

2.

R.A. Tetteroo

Ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan
samenvatting
De locatie Gedenklaan was tussen 1966 en 2011 in gebruik voor het
onderwijs, voornamelijk voor de toenmalige Anne de Vriesschool. Met de
ingebruikname van de MFA Nelson Mandela was deze locatie niet langer
nodig als onderwijslocatie. Het schoolgebouw is ter voorkoming van
overlast door vandalisme of brandstichting eind 2011 gesloopt. Voor het
perceel is een herontwikkelingsplan opgesteld dat voorziet in de bouw
van zes (half)vrijstaande woningen aan de Voorwillenseweg en dertien
rijwoningen aan de Gedenklaan.

n

Het plan staat ook in het teken van het wijkontwikkelingsplan voor Gouda
Oost en zorgt voor een meer divers woningaanbod binnen de wijk. De
grondverkoop draagt bij in de kosten voor de wijkontwikkeling.
Om de gewenste ontwikkeling ruimtelijk te borgen en juridisch mogelijk te
maken is het bestemmingsplan ‘Gedenklaan’ opgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan Gedenklaan;
2. toezending van het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname aan de
raad.

4.

R.A. Tetteroo

Tussenevaluatie Participatienota, gewijzigde verordeningen
Participatiewet en klanttevredenheidsonderzoek Werk&Inkomen
2016
samenvatting
In het besluit over de Participatienota d.d. 1 april 2015 is opgenomen dat
er eind 2016 een tussenevaluatie wordt uitgevoerd van het
participatiebeleid. Vanwege de tijdelijk afwezigheid van het college in
2016 is de tussenevaluatie doorgeschoven naar de eerste helft van 2017.
Uit de tussenevaluatie komt onder meer naar voren dat een aantal
verordeningen en regelingen op onderdelen gewijzigd zouden moeten
worden.
Eind 2016 is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder Goudse
bijstandsgerechtigden. Voordat het college haar conclusies trekt uit het
klanttevredenheidsonderzoek, wordt eerst het advies van de GCR en de
GASD gevraagd over het onderzoek.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) voor advies voor
te leggen de tussenevaluatie van de Participatienota en de voorgenomen
wijzigingen aan de afstemmingsverordening, de re-integratieverordening,
de re-integratieregeling, de verordening persoonsgebonden budget (pgb)
begeleid werken Wsw en de verordening verrekening bestuurlijke boete
bij recidive en daartoe bijgevoegde adviesaanvraag (zie bijlage) te
verzenden;
2. aan de GASD en de Goudse Cliëntenraad (GCR) voor advies voor te
leggen het Klanttevredenheidsonderzoek Werk & Inkomen 2016 en
daartoe bijgevoegde adviesaanvragen (zie bijlagen) te verzenden.

5.

R.A. Tetteroo
J.M. de Laat

Westergouwe 2e fase- Stedenbouwkundig plan/ Beeldkwaliteitsplan
samenvatting
Omwille van de continuïteit in de ontwikkeling van Westergouwe is in de
afgelopen maanden hard gewerkt aan de voorbereidingen voor WG-2,
Tuinen II. Met die inzet is in de 2e helft van 2016 gewerkt aan opstellen
van het Stedenbouwkundig plan (SBP) en Beeldkwaliteitsplan (BKP) Het
SBP betreft het ontwerp van de verkaveling en de openbare ruimte,
beschrijft de groen-, water- en verkeersstructuur en de
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(proef)verkaveling met een indicatie van aantal en soort woningen. Het
BKP geeft met name richtlijnen voor de verschijningsvorm van de te
ontwikkelen woningen en het overig vastgoed. De Notitie extra ambities
gaat met name in op duurzaamheid en woningprogrammering, de twee
onderwerpen die door de raad nadrukkelijk aan de orde zijn gesteld
tijdens de bespreking van het bestemmingsplan WG-2.
In de Samenwerkingsovereenkomst Westergouwe is vastgelegd dat het
SBP en BKP worden vastgesteld door de Stuurgroep Westergouwe.
Deze plandocumenten geven de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling
en zijn de basis voor de financiële doorrekening en de grondruil. Het SBP
is tijdens de Oriëntatieavond van 11 januari aan raadsleden
gepresenteerd. Op 22 februari is een extra verkennende bijeenkomst
ingepland zodat de raad input kan meegeven aan de wethouders De Laat
en Tetteroo. De input van de raad wordt opgenomen in een memo, dat
ter kennisneming aan het college en raad wordt toegezonden. Het BKP
dient aanvullend door de raad te worden vastgesteld, omdat de
Woningwet voorschrijft dat beleidskaders voor de welstandstoetsing door
de gemeenteraad dienen te worden vastgesteld. De extra ambities
hebben zowel betrekking op het SBP als op de gemeentelijke
gronduitgifte en worden vastgesteld door de gemeenteraad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met het concept Stedenbouwkundig plan;
2. het ter vaststelling aan de raad voorleggen van het concept
Beeldkwaliteitsplan;
3. het ter vaststelling aan de raad voorleggen van de concept notitie
Extra Ambities Westergouwe en als (voorlopige) input meegeven
aan wethouders De Laat en Tetteroo t.b.v. besprekingen over
Stedenbouwkundig plan (en Beeldkwaliteitsplan) in de Stuurgroep
Westergouwe van maart/april.

