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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni onder
meer het volgende besloten:

Aardgasvrij en energieneutraal
De huidige ontwikkelingen rond energietransitie gaan snel. Wet- en regelgeving zijn in
ontwikkeling en het Rijk neemt op onderdelen besluiten die om helder gemeentelijk beleid
vragen. Recent stemde de Eerste Kamer in met de wet VET (Versnelling Energie
Transitie), wat onder meer betekent dat vanaf 1 juli bij nieuwbouw geen aardgas meer mag
worden aangelegd. In het Goudse coalitieakkoord ‘Nieuwe energie 2018-2022’ is
vastgelegd dat het college van B en W de norm uit deze wetgeving hanteert en géén
verordening zal opstellen die uitzonderingen toestaat. Het aardgasvrij én in principe
energieneutraal bouwen wordt het uitgangspunt bij nieuwbouw en transformaties van
gebouwen naar wonen.
Coalitieakkoord financieel vertaald
Het nieuwe college gaat aan de slag met ‘Nieuwe Energie’. De afspraken uit dit nieuwe
coalitieakkoord moeten ook financieel worden vertaald. Dit vindt plaats via de ‘kaders voor
de programmabegroting 2019-2022’. Het college is akkoord met deze kaders en op 11 juli
volgt behandeling in de gemeenteraad.
Nieuwe juryleden jeugdlintjes
Jaarlijks krijgen maximaal 10 jongeren een jeugdlintje als deze zich gedurende meerdere
jaren of voor een concrete activiteit hebben ingezet voor de Goudse samenleving. De jury
die toekent, bestaat uit maximaal vijf personen die volgens het reglement na iedere
gemeenteraadsverkiezing opnieuw benoemd door het college van burgemeester en
wethouders. Het college heeft besloten in te stemmen met de voordracht om Aafke van
Leeuwen en Daniëlle de Bruijn te herbenoemen, en Marion Suijker en Anita Ootjers aan te
stellen als nieuwe leden. Naar een vijfde jurylid wordt nog gezocht.
De jeugdlintjes kunnen tot 1 oktober worden voorgedragen. Na beoordeling door de
juryleden wordt een voorstel aan het college voorgelegd. De uitreiking vindt plaats op of
rond de Internationale dag voor de Rechten van het Kind. Dit jaar is de uitreiking gepland
op 16 november.

