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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 23 januari 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 23 januari 2018.

2. M. Schoenmaker

Besluitvorming bestuurlijke vertegenwoordiging
gemeenschappelijke regeling
samenvatting
Door het vertrek van mevrouw D.A. Bergman heeft de raad van de
gemeente Gouda op 18 januari 2018 dhr. T. van Vugt als nieuwe
wethouder benoemd en deze benoeming is aangenomen. In verband
hiermee moet een nieuw besluit worden genomen over de Goudse
bestuurlijke afvaardiging in de besturen van diverse
Gemeenschappelijke regelingen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. het wijziging van het besluit “besluitvorming inzake de
gemeenschappelijke regelingen” van 6 oktober 2016 als volgt:
- het als lid/ plv. lid van het algemeen bestuur van de volgende
Gemeenschappelijke Regelingen uit het midden van het college ter
vervanging van mevrouw D.A Bergman aan te wijzen de heer T. van
Vugt.
2. het voorstellen aan de gemeenteraad om te besluiten tot aanpassing
van de Goudse bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse besturen van
Gemeenschappelijke regelingen door de heer T. van Vugt te benoemen
in de Gemeenschappelijke regelingen zoals aangegeven in het
collegevoorstel.
3. M. Schoenmaker

Besluitvorming over portefeuilleverdeling, plaatsvervangerschap
en locoburgemeesterschap
samenvatting
De raad van de gemeente Gouda heeft op 18 januari 2018 dhr. T. van
Vugt als nieuwe wethouder benoemd en deze benoeming is
aangenomen. Gelet hierop is het wenselijk afspraken te maken over het
locoburgemeesterschap, de verdeling van de portefeuilles, de onderlinge
vervanging tussen leden van het college van burgemeester en
wethouders en de vertegenwoordiging van de gemeente bij
privaatrechtelijke ondernemingen waarvan de gemeente aandeelhouder
is. Mede gelet op de artikelen 77, eerste lid en 171, tweede lid van de
Gemeentewet en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester nemen de
volgende wethouders, volgordelijk, zijn ambt waar:
de heer R.A. Tetteroo (1e locoburgemeester);
de heer T. van Vugt (2e locoburgemeester);
de heer J.M. de Laat (3e locoburgemeester);
mevrouw C.P. Dijkstra (4e locoburgemeester);
de heer J.W. van Gelder (5e locoburgemeester);
mevrouw H. Niezen (6e locoburgemeester).
2. de verdeling van portefeuilles en wijze van plaatsvervanging te
hanteren volgens het overzicht in het collegevoorstel;
3. het collegebesluit over portefeuilleverdeling,
plaatsvervangerschap en locoburgemeesterschap van 6 oktober
2016 op grond van beslispunt 1 en 2 van dit voorstel aan te
passen;
4. de gemeenteraad via bijgevoegde memo over deze wijziging te
informeren.

4

J.M. de Laat

Meldregeling vermoeden misstand Gouda
samenvatting
Een aantal wijzigingen in de modelregeling melding vermoeden misstand
van de VNG maakt het noodzakelijk om deze wijzigingen ook door te
voeren in de Goudse regelgeving. De belangrijkste wijzigingen zijn de
betere en uitgebreidere beschermingsmogelijkheden voor een
klokkenluider en de wijziging van het externe meldpunt. Dit was de

Onderzoeksraad Integriteit Overheid, maar is gewijzigd in de afdeling
advies van het Huis voor Klokkenluiders. Daarnaast zijn wat kleinere
wijzigingen aangebracht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het nemen van een voornemenbesluit over de Meldregeling
vermoeden misstand Gouda op grond van een aantal wijzigingen in de
modelregeling van de VNG.
2. het voornemenbesluit ter instemming voor te leggen aan de leden van
de ondernemingsraad.
3. indien de OR met het voornemenbesluit ongewijzigd instemt, wordt
het voornemenbesluit aangemerkt als een definitief besluit.
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C.P. Dijkstra

Ongevraagd advies GCR Herindicatie bij wisseling aanbieder
samenvatting
De Goudse cliëntenraad heeft op 12 december 2017 per mail een advies
uitgebracht over herindicaties bij wisseling van aanbieder. Bijgevoegde
schriftelijke reactie dient als antwoord op dit advies.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het namens het college verzenden van de voorgestelde schriftelijke
reactie met een tekstuele aanpassing aan de Goudse Cliëntenraad en
de Goudse adviesraad.
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H. Niezen

Convenant voortzetting Regionale Energiestrategie
samenvatting
Gouda heeft het afgelopen jaar deelgenomen aan de pilot Regionale
Energiestrategie Midden-Holland 2016-2017. In dit traject werkte een
brede groep van actoren samen; overheden, woningcorporaties,
netbeheerders, kennisinstituten, burgerinitiatiefgroepen
(energiecoöperaties) en bedrijvennetwerken.
Deze pilot, onder verantwoordelijkheid van de VNG, liep tot oktober
2017. De samenwerkende partijen in de pilot hebben in de laatste
stuurgroep vergadering de intentie uitgesproken op de ingeslagen weg
verder te willen gaan. De stuurgroep stelt voor deze intentie vast te
leggen in een convenant dat de weg naar 2025 beschrijft.
De uitgebreide convenanttekst met nadere toelichting op deze vier
punten is als bijlage bij dit voorstel gevoegd.
Voortzetting van de samenwerking op gebied van de energietransitie
vergt intensivering van de ambtelijke inzet op dit vlak. De ODMH heeft in
een notitie uiteen gezet wat deze intensivering inhoudt. Op 28
september 2017 heeft het DB ODMH zich positief uitgesproken, onder
voorbehoud van beschikbaar komen van middelen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisname van de notitie Convenant 2025 energietransitie MiddenHolland inclusief de Regionale Samenwerkingsagenda Energietransitie;

2. kennisname van de notitie Intensivering Duurzaamheid 2018-2019
van de ODMH;
3. deelname aan het Convenant 2025 Energietransitie Midden-Holland,
inhoudende:
a. het gebruiken van de Verkenning Energietransitie Midden-Holland als
input voor het energiebeleid van Gouda in de komende 3 jaren;
b. aansluiten bij de collectieve regionale doelstelling: “vóór 2025
realiseren van 3,9 PJ energiebesparing en 4,9 PJ duurzame
energieopwekking in Midden Holland” en deze doelstelling als
uitgangspunt te nemen voor nader uit te werken energiebeleid;
c. het in de uitwerking en uitvoering van het energiebeleid nastreven van
regionale afstemming en samenwerking, zoals vastgelegd in de
Regionale Samenwerkingsagenda;
d. het (in regionaal verband) vertalen van collectieve doelen naar
Goudse doelstellingen met het voornemen om deze eind 2018 in een
Regionaal Energieakkoord vast te leggen;
4. machtiging van de portefeuillehouder Duurzaamheid tot ondertekening
van het convenant;
5. informeren van de gemeenteraad middels bijgevoegd memo met een
tekstuele aanpassing.
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H. Niezen

Toekomst stichting CVV Midden-Holland
samenvatting
De Stichting CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer), waarin de
gemeenten uit de regio Midden-Holland (destijds ook wel ISMH
gemeenten geheten) en de provincie Zuid-Holland participeren, bestaat
sinds 2005. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door vier
wethouders uit de deelnemende gemeenten en een vertegenwoordiger
van de provincie. De stichting heeft “de dagelijkse uitvoering van het
Collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV)-systeem in de regio MiddenHolland, zulks met inachtneming van de ter zake met de vervoerder
afgesloten overeenkomst” ten doel. Ontwikkelingen op het domein van
vervoer, de wens van de provincie om het stichtingsbestuur te verlaten
en de kwetsbaarheid van de stichting CVV is aanleiding geweest
onderzoek te doen naar de toekomst van de stichting CVV MiddenHolland. Met dit voorstel wordt gevraagd te besluiten de stichting met
ingang van 1 januari 2019 te ontbinden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ontbinden van de Stichting CVV Midden-Holland per 1 januari
2019;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel;
3. het informeren van de gemeenteraad over dit besluit via bijgevoegde
raadsmemo met tekstuele aanpassing.

