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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 21 november 2017
samenvatting
Niet van toepassing.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 21 november 2017.

2. M. Schoenmaker

Benoeming leden hoofdstembureau en aanwijzen ruimte houden
zittingen
samenvatting
Bij collegebesluit van 29 november 2013 zijn benoemd tot leden van het
hoofdstembureau: mevrouw D.A. Bergman, mevrouw L.A.M. Bakker,
mevrouw C.J. Kerkmans en heer E.P.M. de Lange. Tot
plaatsvervangend lid zijn benoemd de heer G.A. Smink, mevrouw M.J.
Tanamal-Spruit en de heer A.C.H. van Lune.
De benoemingstermijn van bovenstaande leden verstrijkt per 31
december 2017. Het is op grond van artikel E 7 van de Kieswet verplicht
om voor de komende vier jaren een nieuw hoofdstembureau te
benoemen. Het hoofdstembureau bestaat uit vijf leden, van wie er één
voorzitter en één plaatsvervangend voorzitter en drie plaatsvervangende
leden. De burgemeester is volgens de Kieswet de voorzitter.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden van het
hoofdstembureau voor vier kalenderjaren ingaande op 1 januari
2018:
Leden van het hoofdstembureau:
Voorzitter: burgemeester M. Schoenmaker
Plaatsvervangend voorzitter: E.M. Branderhorst
Lid: E.J. Karman-Moerman
Lid: C.M.P. de Wit
Lid: A.C.H. van Lune
Plaatsvervangende leden:
Lid: T.D. van Petersen
Lid: M. Dettingmeijer
Lid: M.J. Tanamal-Spruit
2. het aanwijzen van kamer 7.48 voor het houden van niet-openbare
zittingen van het hoofdstembureau en het aanwijzen van kamer 2.03
voor het houden van de openbare zittingen van het
hoofdstembureau.
3. inwerkingtreding van dit besluit per 1 januari 2018.

3. D.A. Bergman

Benoeming plaatsvervangend lid Commissie Cultuurhistorie
samenvatting
De Commissie Cultuurhistorie (CCH) brengt gevraagde en ongevraagde
adviezen uit over cultuurhistorische aangelegenheden in brede zin, zoals
monumenten, archeologie, bestemmingsplannen en
gebiedsontwikkeling. Momenteel is de positie van de plaatsvervangend
lid in deze commissie vacant. Voorgesteld wordt de heer ir. C. Bouwstra,
restauratie-architect te Vianen, met ingang van 1 december 2017 in deze
vacature te benoemen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. benoeming van de heer ir. C. Bouwstra tot plaatsvervangend lid van
de Commissie Cultuurhistorie per 1 december 2017.

4. D.A. Bergman
R.A. Tetteroo
J.M. de Laat

Ontwerp bestemmingsplan "Hoefweg-Zuid 2016" gemeente
Lansingerland
samenvatting
Gemeente Lansingerland heeft het ontwerp bestemmingsplan "HoefwegZuid 2016" ter inzage gelegd. Het bestemmingsplan voorziet in de
ontwikkeling van 9.500 m2 kantoren en daarnaast een
wijzigingsbevoegdheid van het college voor de ontwikkeling tot 50.000
m2 kantoren. Gouda is belanghebbend. Gouda is in de regio MiddenHolland centrumgemeente en concentratie locatie voor de ontwikkeling
van grootschalige kantoren. In het verleden heeft de provincie ZuidHolland Gouda een aanwijzing gegeven waardoor de ontwikkeling van
nieuwe kantoren op Goudse Poort werd uitgesloten. Dit rijmt niet met de
grootschalige ontwikkeling van kantoren in dezelfde marktregio. Gouda
heeft een grote transformatieopgave voor kantoren. Deze ontwikkeling

wordt gehinderd wanneer in de marktregio nieuw kantoren ontwikkeld
(kunnen) worden.
Er is een concept zienswijze opgesteld m.b.t. het ontwerp
bestemmingsplan "Hoefweg-Zuid 2016". Gevraagd wordt in te stemmen
met de inspraakreactie en deze namens gemeente Gouda te sturen aan
de gemeenteraad van Lansingerland.
Voor de totale ontwikkeling zal ook nog een regionale zienswijze op het
ontwerp bestemmingsplan worden opgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met bijgevoegde inspraakreactie op het ontwerp
bestemmingsplan "Hoefweg-Zuid 2016" van de gemeente
Lansingerland;
2. het toesturen van deze zienswijze aan de gemeenteraad van
Lansingerland;
3. het toesturen van een afschrift van deze zienswijze aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

5. C.P. Dijkstra

Realistische kostenallocatie beschermd wonen
samenvatting
Sinds 2016 is in Midden-Holland met het project Gewoon Thuis een
flinke slag gemaakt met het indien mogelijk langer thuis wonen en weer
sneller thuis laten wonen van inwoners met een (ernstige) psychische
kwetsbaarheid. Met resultaat: de afgelopen maanden is de wachtlijst
voor beschermd wonen verder teruggebracht. De verwachting is dat de
wachtlijst richting einde van dit jaar nog verder zal dalen.
Die beweging is echter niet zonder (lokale) financiële consequenties. De
uitgaven voor het verblijf komen uit het budget beschermd wonen. Deze
nemen in 2017 voor het eerst licht af, terwijl er lokaal meer uitgaven
nodig zijn voor intensieve ambulante hulp aan huis. De middelen voor
beschermd wonen worden niet eerder dan in 2020 herverdeeld over alle
gemeenten. Daarom is voor de tussenliggende periode een financiële
overbrugging nodig.
In het BOSD van 16 maart 2017 is afgesproken dat er een regeling voor
financiële verdeling moet komen, te bekostigen uit het budget
beschermd wonen. Voorliggend voorstel komt tegemoet aan dit besluit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van bijgevoegd voorstel tot realistische
kostenverdeling beschermd wonen 2017 voor een bedrag van
€ 1.475.586 als volgt verdeeld over de Midden-Holland gemeenten:
- Gouda (€ 697.167)
- Zuidplas (€ 138.861)
- Bodegraven-Reeuwijk (€ 140.490)
- Krimpenerwaard (€ 268.725)
- Waddinxveen (€ 230.342).

6. R.A. Tetteroo

Fiets- en vlonderbrug N207
samenvatting
De Provincie Zuid Holland heeft een initiatief voor een fiets- en
vlonderbrug ter hoogte van de N207 bij Westergouwe ingediend. Deze
brug vervangt de huidige fietsroute op het viaduct over de Ringvaart. Op
dit viaduct verdwijnen namelijk de fietspaden en komt meer ruimte voor
de auto. De brug speelt een belangrijke rol in de fietsontsluiting van
Westergouwe.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. voorstellen aan de gemeenteraad van Gouda te verklaren geen
bedenkingen te hebben tegen het afwijken van het bestemmingsplan
Oostpolder en het bestemmingsplan Westergouwe ten behoeve van
het verlenen van de omgevingsvergunning voor de fiets- en
vlonderbrug over de Ringvaart ter hoogte van Westergouwe.

