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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 24 januari 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 24 januari 2017.

2.

D.A. Bergman
H. Niezen

Jaarprogramma's BWT en Milieu 2017 van de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH)
samenvatting
Gemeentelijke taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht,
duurzaamheid en milieu zijn grotendeels ondergebracht bij de
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het jaarprogramma BWT
2017 en het jaarprogramma Milieu 2017 beschrijven de voorgenomen
uitvoering van bedoelde taken, inclusief bijbehorende uitvoeringskosten.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met het jaarprogramma BWT 2017 van de ODMH;
2. het instemmen met het jaarprogramma Milieu 2017 van de ODMH;
3. het ondertekenen van beide jaarprogramma’s;

4. het ter kennisgeving sturen van de jaarprogramma’s aan de
gemeenteraad;
5. het opnemen van een budgettair neutrale begrotingswijziging bij de 4maandsrapportage 2017. Het betreft de aanpassing van de inkomsten
bouwleges en het budget uitvoeringskosten BWT/ODMH.
6. het in 2017 beschikbaar stellen van het bedrag dat in de
decembercirculaire 2016 als taakmutatie “implementatie richtlijnen EED”
is ontvangen (€ 18.000) en in het 1e kwartaal 2017 te besluiten over de
inzet van deze middelen binnen het programma Milieu.
7. het verwerken van deze taakmutatie bij het eerste ijkmoment 2017.

3.

C.P. Dijkstra

1ste begrotingswijziging 2017 RDOG HM
samenvatting
Via de brief van 22 december 2016 vraagt de RDOG HM de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenteraden om hun
zienswijze te geven op de 1ste begrotingswijziging 2017. De
gemeenteraden bepalen de financiële kaders bepalen en deze wijzigen
doordat de Bijdragen per Inwoner (BPI) voor 2017 voor gemeenten
worden verhoogd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze te geven over de
1ste begrotingswijziging 2017 van de RDOG HM en de 1ste
begrotingswijziging ter kennisgeving aan te nemen;
2. het presidium te verzoeken de 1ste begrotingswijziging 2017 RDOG
HM te agenderen voor de gemeenteraad.

4.

C.P. Dijkstra

Concept Kadernota 2018 RDOG HM
samenvatting
De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM) heeft via de brief van 21 december 2016 het college van
BenW gevraagd om een reactie op de concept kadernota 2018. Deze is
conform de afspraken die in het eindrapport agenda 2020 RDOG HM
Gezond GeregelD opgesteld. Met dien verstande dat de besluitvorming
van een vereenvoudiging van de bekostiging nog niet heeft
plaatsgevonden en daarom de concept kadernota 2018 slechts een
indicatieve nota is. De nota geeft de contouren aan voor de begroting
RDOG HM 2018.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het kennisnemen van de concept Kadernota RDOG HM 2018 en de
RDOG HM hiervan in kennis te stellen;
2. tekstuele aanpassing collegevoorstel.

5.

C.P. Dijkstra

Uitgangspunten en randvoorwaarden Inkoop 2018 Jeugd & Wmo
Midden-Holland
samenvatting
De gemeenten in de regio Midden Holland (Bodegraven-Reeuwijk,
Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) zijn sinds het

voorjaar van 2016 samen met aanbieders en cliëntenorganisaties bezig
met de voorbereidingen voor de inkoop 2018 voor Jeugdhulp, Wmo en
Beschermd Wonen. Ook voor 2018 en verder willen wij dit regionaal in
Midden-Holland verband blijven inkopen om zo een dekkend en passend
aanbod aan maatwerkvoorzieningen in te kopen voor de Goudse
inwoners. Het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein van 17 november 2016
heeft zich daarover uitgesproken. De gedeelde doelstelling is te komen
tot een versimpelde (qua administratie, facturatie, bureaucratie)
bekostigingssystematiek die duurzaam is op regionaal niveau en die
innovatie, flexibiliteit en ontschotting stimuleert plus resulteert in lagere
kosten. Om zo integraal werken conform 1 gezin 1 plan nog beter
mogelijk te maken.
De formulering van deze doelstelling is mede ingegeven vanuit de
huidige beleidskaders voor jeugdhulp en Wmo. Het gaat naast lokale
beleidsnota’s om de kadernota Gebundelde krachten, het regionaal
beleidsplan jeugd voor Midden-Holland 2015-2018 en het Regionaal
kader maatschappelijke zorg 2017-2020. Deze kaders vormen de
beleidsinhoudelijke basis voor deze opdracht. Deze kaders lopen
allemaal nog door in 2018.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de
inkoop 2018 voor Wmo, jeugdhulp en beschermd wonen zoals geschetst
in het projectplan ‘Inkoop 2018 Jeugd & Wmo Midden-Holland’;
2. het beschikbaar stellen van € 106.209 ten behoeve van de inkoop
2018;
3. het voorstellen aan de raad om bij het eerste ijkmoment 2017 een
bedrag € 106.209 te onttrekken aan de reserve sociaal domein ten
behoeve van de inkoop 2018;
4. het vaststellen en het toezenden van bijgevoegde memo aan de
Gemeenteraad en aan de gemeentelijke adviesraad sociaal domein
(GASD);
5. de uitwerking te agenderen voor bespreking in een volgende
collegevergadering.

6.

C.P. Dijkstra

Zwerfjongerenopvang
samenvatting
In 2016 hebben de beschermd wonen organisaties (Leger des Heils,
Kwintes, Eleos en Sozorg) een innovatief voorstel ingediend voor het
opzetten van een zwerfjongerenopvang waarmee een bijdrage aan de
transformatie binnen opvang en beschermd wonen geleverd wordt. Door
partijen in het veld is al eerder aangegeven dat er behoefte is aan een
specifieke opvangplek voor (zwerf)jongeren. De initiatiefnemers hebben
de afgelopen maanden het plan verder uitgewerkt en afgestemd met de
gemeente en andere partijen.
De zwerfjongerenopvang is mogelijk gemaakt door een eenmalige
investering uit het innovatiefonds beschermd wonen (mandaat hiervoor
ligt bij de wethouder, hierop is akkoord gegeven). Voor de uitvoering en
verdere doorontwikkeling in het pilotjaar 2017 wordt voorgesteld om
naast deze middelen uit het innovatiefonds additionele middelen in te
zetten uit de reserve beschermd wonen en opvang.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het realiseren van een zwerfjongerenopvang en hiervoor € 199.000,00
te onttrekken aan de reserve
beschermd wonen. Dit wordt bij de eerstvolgende begrotingswijziging aan
de raad voorgesteld.

7.

H. Niezen

Mobiliteitsplan
samenvatting
In het coalitieakkoord 2014-2018 staat:
“Er komt een actualisatie van de mobiliteitsvisie met realistische
doelstellingen, waarbij alle mogelijkheden voor een betere doorstroming
(bijvoorbeeld via regelarme verkeerszones) bekeken worden. Ook is
hierin aandacht voor bereikbaarheid, fietsveiligheid en parkeren”.
Aanvullend is in het actieprogramma van het college 2016-2018
benoemd:
“In de mobiliteitsvisie is fietsveiligheid een speerpunt, we stellen een
uitvoeringsprogramma op voor de aanpak van knelpunten”.
Op 29 april 2015 heeft het college van de gemeenteraad de opdracht
gekregen om het beleid te actualiseren overeenkomstig de in de
Startnotitie opgenomen opgaven en navolgende thema’s:
•
verkeersveiligheid;
•
duurzaamheid;
•
bereikbaarheid;
•
doorstroming;
•
leefbaarheid;
•
parkeren.
Vanuit de thema’s zoals benoemd in de startnotitie is het mobiliteitsplan
geactualiseerd.
Het Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026, stad in beweging (inspraakversie)
ligt nu in ontwerp voor.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het ontwerp Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026 “Stad
in beweging” en vrijgeven voor inspraak;
2. het ontwerp Mobiliteitsplan Gouda 2017-2026 voor inspraak sturen
naar de Goudse Adviesraad Sociaal Domein;
3. het ter kennisname aanbieden van het ontwerp Mobiliteitsplan aan de
gemeenteraad;
4. tekstuele aanpassing collegevoorstel en raadsmemo.

8.

College

Uitwerking actieprogramma - incl. 1e begrotingswijziging 2017
samenvatting
Conform afspraak is er een inhoudelijke en financiële vertaalslag
gemaakt van het actieprogramma, inclusief 1e begrotingswijziging 2017.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het aanbieden van de uitwerking van het actieprogramma, met
tekstuele aanpassing, inclusief 1e begrotingswijziging 2017 aan de

gemeenteraad, ter vaststelling.

