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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 14 mei 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 14 mei 2019, met een
tekstuele aanpassing.

2. T. van Vugt
C.P. Dijkstra

Kindgebonden financiering VVE
samenvatting
“We trekken 170 miljoen euro uit voor versterking van de vroeg- en
voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een aanbod van 16 uur
per week voor achterstandsleerlingen.”
Bovenstaand citaat is uit het regeerakkoord van Rutte III (oktober 2017).
Tot op heden is het aanbod 10,5 uur per week voor
achterstandsleerlingen. De 16 uur is daarmee een stevige uitbreiding
van het huidige aanbod.
In de periode tussen het regeerakkoord en heden is minister Slob van
Onderwijs met het veld in gesprek geweest over hoe dit het beste kan

worden ingericht. In een brief van eind november 2018 geeft Slob aan
hoe hij dit voornemen nader uitwerkt:
“Gemeenten moeten in totaal 960 uur voorschoolse educatie aanbieden
aan doelgroeppeuters tussen de tweeënhalf en vier jaar. Per dag mag
maximaal zes uur ve meetellen voor deze norm. Het totaalaantal uren
ve dat in anderhalf jaar moet worden aangeboden (960), is gebaseerd
op de volgende rekensom: 1,5 jaar x 40 weken x 16 uur per week.
Hiermee kom ik tegemoet aan de behoefte aan flexibiliteit bij gemeenten
om te bepalen hoe kinderopvangorganisaties in de betreffende
gemeenten ve moeten aanbieden. Wat wenselijk en mogelijk is, kan
lokaal het beste worden bepaald.”
Als gemeente moeten we hiervoor dus nadere regelgeving opstellen. Dit
voorstel en de bijgevoegde subsidieregeling geeft uitvoering aan deze
gemeentelijke taak.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het wijzigen van de Subsidieregeling kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda waarmee
wordt geregeld:
a. het aanbieden van 960 uur voorschoolse educatie (VE) tussen 2,5 en
4 jaar aan alle doelgroeppeuters in Gouda;
b. het aanbieden van 192 uur VE tussen 2 jaar en drie maanden en 2,5
jaar aan alle doelgroeppeuters in Gouda;
2. vaststelling van het gewijzigde kwaliteitskader peuteropvang en
voorschoolse educatie gemeente Gouda in verband met gewijzigde
doelgroepdefinitie.
3. T. van Vugt

Subsidieplafond en vaststelling Subsidieregeling
onderwijsachterstandenbeleid 2020
samenvatting
Landelijke ontwikkelingen rond het onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
en herijking van het Goudse OAB maken aanpassing van de thans
geldende Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid noodzakelijk.
Daarnaast is vaststelling van een subsidieplafond nodig om binnen het
beschikbare budget te blijven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. actualisering van de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid
daarvoor: de Subsidieregeling onderwijsachterstandenbeleid 2020 vast
te stellen en bekend te maken;
2. vaststelling van het subsidieplafond onderwijsachterstandenbeleid
2020 op een bedrag van € 1.151.900,00 en bekendmaking van dit
subsidieplafond;
3. mandaatverlening van de bevoegdheid tot het wijzigen van het
subsidieplafond onderwijsachterstandenbeleid 2020, inclusief de
bekendmaking, aan de wethouder Onderwijs binnen de grenzen van het
beschikbare budget;
4.een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

4. C.P. Dijkstra

Collegevoorstel Evaluatie Samenwerkingsafspraken Raad voor de
Kinderbescherming
samenvatting
In de Jeugdwet (art. 3.1) is opgenomen dat gemeenten en de Raad voor
de Kinderbescherming hun afspraken over de jeugdbescherming, de
jeugdreclassering en de plaatsingscoördinatie van de gesloten
jeugdhulp vastleggen in een samenwerkingsprotocol. Eind november
2014 is het eerste protocol door de colleges in Midden-Holland
vastgesteld.
In artikel 1.6. van het samenwerkingsprotocol is opgenomen dat het
jaarlijks wordt geëvalueerd. Het geëvalueerde protocol treft u hierbij
aan. In Gouda is de bevoegdheid om het protocol vast te stellen belegd
bij het college.
In dit collegevoorstel wordt voorgesteld de wethouder jeugd in het
vervolg te mandateren het geëvalueerde protocol vast te stellen.
Het samenwerkingsprotocol heeft als doel de toeleiding naar
jeugdbescherming, jeugdreclassering en gesloten jeugdzorg goed te
regelen door een heldere beschrijving van taken, rollen en
verantwoordelijkheden van de betrokken partners.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het geactualiseerde Regionaal
Samenwerkingsprotocol Jeugd Midden-Holland/Holland Rijnland en de
Raad voor de Kinderbescherming;
2. het mandateren van de wethouder Jeugd om jaarlijks aan de hand
van de uitgevoerde evaluatie een geactualiseerd
Samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming vast
te stellen;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

5. C.P. Dijkstra

Maatschappelijke opvang - landelijke toegankelijkheid
samenvatting
In het gesprek met staatssecretaris Blokhuis is afgesproken dat de
gemeenten die bij het gesprek waren een plan van aanpak indienen
voor verbetering van de landelijke toegankelijkheid in de nachtopvang.
Hierbij een collegevoorstel om dit plan te bespreken en door te sturen
naar het ministerie. Uitwerking van het plan volgt in de rest van het jaar.
Daarnaast moeten alle gemeenten het (landelijk afgesproken)
convenant ondertekenen en de beleidsregels vaststellen.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ondertekening van het convenant Landelijke toegankelijkheid
maatschappelijke opvang;
2. de portefeuillehouder zorg te machtigen tot ondertekening van het
convenant;
3. vaststelling van de beleidsregels met betrekking tot de landelijke
toegankelijkheid;
4. instemming met het plan van aanpak voor de maatschappelijke
opvang in het kader van de landelijke toegankelijkheid en deze naar
staatssecretaris Blokhuis te sturen;
5. de gemeenteraad informeren over het convenant, de beleidsregels en
het plan van aanpak in de eerstvolgende nieuwsbrief sociaal domein.
6. R.A. Tetteroo
H. Niezen

Definitieve vaststelling Beleidsregel Hogere Waarden regio
Midden-Holland 2018
samenvatting
Op 11 december 2018 besloot u in te stemmen met de ontwerp
Beleidsregel Hogere Waarden Regio Midden-Holland 2018. Aan de
orde is nu de definitieve vaststelling van de Beleidsregel Hogere
Waarden 2018.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. de ontwerp Beleidsregel Hogere Waarden Regio Midden-Holland
2018 definitief vast te stellen voor het grondgebied van de gemeente
Gouda;
2. de beleidsregel Hogere Waarden Regio Midden-Holland, vastgesteld
16 april 2012, definitief in te trekken;
3. het besluit te publiceren volgens bijgevoegde publicatietekst;

