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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 17 april 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 17 april 2018.

2. M. Schoenmaker

Jaarrekening 2017 en Programmabegroting 2019-2022 Regio
Midden Holland
samenvatting
Door de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland is de
ontwerpbegroting 2019-2022 aan de gemeenteraad toegezonden met
het verzoek om een zienswijze hierover kenbaar te maken.
De in de begroting 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regio
Midden Holland opgenomen bijdrage past in de meerjarenbegroting van
Gouda.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan de gemeenschappelijke regeling
Regio Midden-Holland te berichten dat de ontwerpbegroting in de

gemeentelijke begroting kan worden verwerkt en een zienswijze dus
achterwege blijft.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de jaarrekening 2017 van de Regio MiddenHolland;
2. het voorleggen van de programmabegroting 2019-2022 van de Regio
Midden-Holland aan de raad;
3. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2019-2022 van de Regio Midden-Holland aan de
raad;
4. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de Regio
Midden-Holland te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen
zienswijze op de programmabegroting 2019-2022 zal worden
ingebracht.
3. M. Schoenmaker

Programmabegroting 2019 en Meerjarenramingen 2020-2022
Veiligheidsregio Hollands Midden
samenvatting
Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en artikel 48 van de Gemeenschappelijke Regeling
Veiligheidsregio Hollands Midden kunnen de raden van de
deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van het openbaar
lichaam hun zienswijze over de ontwerpbegroting
naar voren te brengen. Daarmee kan de raad in het kader van haar
toezichthoudende taak bezwaren uiten voordat het besluit tot
vaststelling van de begroting wordt genomen. De raad kan namelijk haar
zienswijze geven op de ontwerpbegroting bij het Algemeen Bestuur.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om de zienswijze op de
ontwerp-Programmabegroting 2019 Veiligheidsregio Hollands Midden,
met een tekstuele aanpassing, en meerjarenramingen 2020-2022 vast
te stellen en deze te verzenden aan het Algemeen Bestuur van de
VRHM;
2. het meenemen van de financiële gevolgen van de primitieve
begroting 2019 en FLO reparatie bij het eerstvolgende ijkmoment (€
165.000 structureel).

4. T. van Vugt

Benoeming leden Raad van Toezicht Stichting
Schouwburgcomplex Gouda
samenvatting
De Stichting Schouwburgcomplex Gouda heeft een verzoek ingediend
tot benoeming van twee nieuwe leden van de Raad van Toezicht (RvT).
Artikel 9, lid 2 van de statuten van de stichting schrijft voor dat leden van
de RvT, op voordracht van de RvT, benoemd worden door het college
van BenW. Voorstel is de benoeming van de twee nieuwe leden goed
te keuren.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het benoemen van de heer C.J. van der Wel als lid van de raad van
toezicht van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda, per 1 april 2018;
2. het benoemen van de heer R. de Bruin als lid van de raad van
toezicht van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda, per 1 april 2018.

5. T. van Vugt

Conceptbegroting 2019 Groenalliantie
samenvatting
Gouda ontvangt de conceptbegroting 2019 van de Groenalliantie
Midden-Holland e.o. en kan desgewenst een zienswijze t.a.v. de
conceptbegroting uitbrengen. Het uitgangspunt voor de
conceptbegroting 2019 is het bestaande beleid, zoals vastgelegd in de
Programmabegroting 2018, de Najaarsrapportage 2017, de
conceptjaarstukken 2017 en de besluiten van het Algemeen Bestuur tot
1 maart 2018. Daarnaast is als uitgangspunt ook het DB besluit
‘Uitgangspunten programmabegroting 2019’ gehanteerd. De
conceptbegroting Groenalliantie 2019 rekent op € 1.377.300,- als totale
deelnemersbijdragen voor de programmabegroting 2019. Van de
provincie Zuid-Holland wordt een subsidiebijdrage van € 1.827.426,ontvangen. De bijdrage van Gouda wordt op € 528.000 gesteld en past
binnen de raming van Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de conceptbegroting 2019 Groenalliantie aan de
raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
conceptbegroting 2019 Groenalliantie;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief, met een tekstuele
aanpassing, aan de Groenalliantie te verzenden zonder zienswijze maar
met enkele opmerkingen op de conceptbegroting.

6. T. van Vugt

Jaarstukken 2017 Groenalliantie
samenvatting
De Jaarstukken 2017 Groenalliantie worden aangeboden aan gemeente
Gouda. Er is in principe geen mogelijkheid voor een zienswijze. Het
resultaat over 2017 was € 179.271,- positief. Dit bedrag wordt
toegevoegd aan de Algemene Reserve. Het weerstandsvermogen is
ruim voldoende. Vanwege problemen bij de accountant in hun planning
is er nog geen goedkeurende verklaring voorhanden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisname van de Jaarstukken 2017 Groenalliantie;
2. ter kennisname aanbieden van de Jaarstukken 2017 aan de
gemeenteraad;
3. wethouder Van Vugt te mandateren voor een tekstuele aanpassing in
het raadsvoorstel.

7. T. van Vugt

Streekarchief Midden holland Ontwerpbegroting 2019
samenvatting
Door het streekarchief Midden-Holland (SAMH) is de ontwerpbegroting
2019 aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een
zienswijze hierover kenbaar te maken.
De in de begroting 2019 van het SAMH opgenomen bijdrage past in de
meerjarenbegroting van Gouda. De afgelopen 2 jaar zijn met een
exploitatietekort afgesloten. Deze tekorten zijn ten laste van de
egalisatiereserve gebracht. Het tekort van 2017 bedroeg € 54.245. Dat
betekent dat de egalisatiereserve per ultimo 2017 is teruggelopen tot €
152. Er is dus geen ruimte meer om incidentele tegenvallers op te
vangen.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan SAMH te berichten dat de
ontwerpbegroting in de gemeentelijke begroting kan worden verwerkt.
Er wordt een zienswijze ingediend om eerst de uitkomsten af te wachten
van de nieuwe PDC en de geactualiseerde begrotingsuitgangspunten
die als nieuwe grondslag dienen voor een financieel goed onderbouwde
en kwalitatief sterke begroting.
In de zienswijze wordt opgenomen dat het besluit van het SAMH om
een structurele reeks in de programmabegroting op te nemen als een
principebesluit wordt gezien, waarbij bij de behandeling van de
programmabegroting 2020 tot definitieve besluitvorming over de
deelnemersbijdragen zal worden gekomen op basis van de herijkte
begroting.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda
besluit tot:
1. Het voorleggen van de programmabegroting 2019-2022 van het
Streekarchief Midden Holland aan de raad;
2. Door middel van vaststelling van bijgevoegd concept-raadsvoorstel
aan de raad voor te stellen bijgevoegde conceptbrief, met een tekstuele
aanpassing naar het DB van het Streekarchief Midden Holland te
verzenden. In deze brief is het besluit tot het vaststellen van een
zienswijze op de ontwerpbegroting door de raad vastgelegd;
3. Wethouder Van Vugt te mandateren voor een tekstuele aanpassing in
de conceptbrief.

8. T. van Vugt
H. Niezen

Ontwerpprogrammabegroting 2019-2022 en jaarstukken 2017
ODMH
samenvatting
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken
voordat het aan het algemeen bestuur wordt aaangeboden, toezendt
aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht
geldt niet alleen bij raadsregelingen, of gemengde regelingen waaraan
gemeentraden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen,
burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen
gemeenteraden deelnemen. Op die manier heeft de gemeenteraad altijd
zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam, of
gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de
gemeenteraad.

Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee
kan de gemeenteraad in het kader van haar toezichthoudende taak
bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de
begroting wordt genomen.
De gemeenteraad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij
Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van schorsing, of vernietiging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de jaarrekening 2017 en de ontwerp
programmabegroting 2019-2022 van de Omgevingsdienst MiddenHolland (ODMH) aan de gemeenteraad;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te
dienen op de ontwerp programmabegroting 2019-2022 van de ODMH;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad om bijgevoegde brief aan de
ODMH te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze op
de ontwerp programmabegroting 2019-2022 zal worden ingebracht.

9. R.A. Tetteroo

Ontwerpbestemmingsplan Park Triangel, Waddinxveen
samenvatting
Gemeente Waddinxveen heeft in de periode van 1 februari tot en met
14 maart 2018 het ontwerpbestemmingsplan Park Triangel ter inzage
gelegd. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het
bestemmingsplan ‘Triangel’ uit 2008. Hier onder vallen deelgebieden die
al zijn gerealiseerd, gebieden waar al concrete plannen voor zijn maar
nog niet tot realisatie is overgegaan en gebieden waar nog geen
uitgewerkte plannen voor bestaan. Gemeente Waddinxveen heeft 375
woningen meer op de planning staan, dan te verantwoorden valt op
basis van de lokale woningbehoefte. Het ontwerpbestemmingsplan Park
Triangel houdt deze overprogrammering in stand.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het indienen van bijgevoegde zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan Park Triangel

10. R.A. Tetteroo

Ontwikkelingen Pw-budget 2017 en vangnet 2017
samenvatting
Vanwege de omvang van het tekort op het Participatiewet-budget 2017
is het college voornemens een beroep te gaan doen op de
Vangnetuitkering over 2017.
In december 2017 zijn de analyse van de mogelijke oorzaken en het
pakket van maatregelen met de gemeenteraad besproken, en heeft de
raad ingestemd met de maatregelen.
Nu verklaart het college op welke manier uitvoering is gegeven aan de
voorgenomen maatregelen, en wat het effect op het Pw-budget was.
Deze verklaring behoeft de instemming van de gemeenteraad voor wat
betreft de juistheid ervan.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen en vaststellen van bijgaande verklaring en de
bijlagen over de genomen maatregelen voor reductie van het tekort op
het Participatiewet-budget en de effecten daarvan in 2017;
2. het voor instemming aan de gemeenteraad voorleggen van deze
verklaring, vergezeld van een oplegnotitie waarin de raad nader over de
inhoud van de stukken wordt geïnformeerd;
3. het ter informatie meezenden aan de gemeenteraad van de bijlagen
“Memo Nautus bevindingen vangnetmaatregelen 2017”en “Toelichtende
raadsmemo Vangnetuitkering 2017”.
11. R.A. Tetteroo

Zienswijze primitieve begroting 2019 Promen
samenvatting
Promen biedt de primitieve begroting 2019 voor zienswijzeprocedure
aan de raden. Het college stelt de gemeenteraad voor de bijgevoegde
zienswijze af te geven op de primitieve begroting.
Daarnaast ontvangt de gemeenteraad bij deze stukken ook de door de
accountant gewaarmerkte jaarrekening 2017 en de definitieve begroting
ProWork BV ter informatie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om de zienswijze op de
primitieve begroting 2019 GR Promen vast te stellen en deze te
verzenden aan het Algemeen Bestuur van Promen;
2. het meenemen van de financiële gevolgen van de primitieve
begroting 2019 in relatie tot de meicirculaire bij het 2e ijkmoment 2018.

12. J.M. de Laat

BSGR: Jaarstukken 2017, Begrotingswijziging 2018 en
Meerjarenbegroting 2019-2022
samenvatting
Door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is de
ontwerpbegrotingswijziging 2018 en de ontwerpmeerjarenbegroting
2019-2022 aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een
zienswijze kenbaar te maken. Uit de ontwerpmeerjarenbegroting 20192022 blijkt dat deze voldoet aan het financiële kader 2019-2022 voor
gemeenschappelijke regelingen van het samenwerkingsgebied
Hollands-Midden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de jaarrekening 2017, de
ontwerpbegrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019-2022 van
de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019-2022 van
de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te verzenden waarin wordt

aangegeven dat geen zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging
2018 en ontwerpbegroting 2019-2022 zal worden ingebracht.
13. J.M. de Laat

Ontwerp-begroting Bedrijvenschap Regio Gouda
samenvatting
De gemeente Gouda neemt deel in het Bedrijvenschap Regio Gouda
via een gemeenschappelijke regeling. De ontwerpbegroting van deze
gemeenschappelijke regeling wordt voorgelegd aan de raad. Er is geen
aanleiding voor het indienen van een zienswijze.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de jaarrekening 2017 / programmabegroting
2019-2020 van het Bedrijvenschap Regio Gouda aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2019-2020 van het Bedrijvenschap Regio Gouda;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan het
Bedrijvenschap Regio Gouda te verzenden waarin wordt aangegeven
dat geen zienswijze op de programmabegroting 2019-2020 zal worden
ingebracht.

14. J.W. van Gelder

Wijzigingsbesluit Sportimpuls Gouda 2017
samenvatting
Gelet op het belang van de regeling Sportimpuls Gouda 2017 voor de
(maatschappelijke) rol van de vereniging in het Sociaal Domein, het feit
dat er momenteel kansrijke aanvragen ter beoordeling voorliggen met
een start- en einddatum die niet binnen de huidige regeling passen na 1
juni 2018 en er nog financiële ruimte is voor het toekennen van deze
aanvragen wordt voorgesteld om het tijdvak waarvoor de subsidie wordt
toegekend te verruimen, en de einddatum te wijzigen en vast te stellen
op 1 juni 2019.
Deze wijziging brengt tevens een wijziging van de werkingsduur van de
regeling in artikel 9 met zich mee; deze is nodig om de projecten te
kunnen realiseren én om de vaststelling van de subsidies binnen de
looptijd van de regeling te kunnen afronden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit van de Sportimpuls
Gouda 2017.

