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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 12 maart 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 12 maart 2019.

2. M. Salet

Aanwijzing toezichthouders HEIT
samenvatting
De gemeente Gouda heeft door middel van ondertekening van het
RIEC-convenant afspraken gemaakt met andere gemeenten en
bestuurlijk partners over een geïntegreerde bestuurlijke aanpak van
georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Met het oog op het
voorkomen en terugdringen van malafide en/of illegale bedrijvigheid
binnen de horeca, risicovolle detailhandel en (on)vergunde prostitutie is
het Haags Economisch Interventie Team (HEIT)
opgericht. In het HEIT werken gemeenten, politie, Belastingdienst,
Douane, Inspectie SZW en het UWV samen. Sinds 1 januari 2016
behoort de gehele regio Den Haag, waaronder ook Gouda, tot het
werkgebied van het HEIT.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, elk voor zover het zijn eigen bevoegdheden betreft besluit tot:
1. De volgende medewerkers aan te wijzen als toezichthouder:
a. de inspecteur, seniorinspecteur en expert van de Haagse
Pandbrigade van de gemeente Den Haag, voor zover zij als
medewerker verbonden zijn aan het HEIT, en hen te belasten met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de
Huisvestingswet 2014, de Woningwet, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke ordening, de Wet
basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening, ten
behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de
prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de gemeente Gouda;
b. de Sociaal Rechercheurs en Consulent Handhaving en Fraude van
de gemeente Den Haag, voor zover zij als medewerker verbonden zijn
aan het HEIT, en hen te belasten met het toezicht op de naleving van
het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de IOAW en IOAZ ten
behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de
prostitutiebranche en malafide bedrijvigheid in de gemeente Gouda.
2. de aanwijzing zoals opgenomen onder het eerste lid tevens geldt
voor wetten en verordeningen, die in de plaats treden van de in het
eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de aard en
strekking daarvan niet wezenlijk verandert.
3. dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van
bekendmaking in het Gemeenteblad en de Staatscourant.
3. T. van Vught

Verzoek vrijwaring Oranje comité
samenvatting
Koningsdag valt dit jaar op een zaterdag. Koningsdag wordt op diverse
locaties in de stad gevierd, waaronder de Markt. Op zaterdagen vindt op
de Markt de warenmarkt plaats. In de Marktverordening is het
uitgangspunt vastgelegd dat de warenmarkt in principe altijd doorgang
vindt, ook als er een evenement plaatsvindt. Tegelijk is in de
Marktverordening ruimte gecreëerd om de warenmarkt en evenementen
gelijktijdig te laten plaatsvinden, onder meer door meer flexibiliteit in de
opstelling van de warenmarkt mogelijk te maken. Voorwaarde daarvoor
is dan wel dat de Warenmarktcommissie en organisator van het
evenement goede afspraken maken over het gebruik van de Markt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het afwijzen van het verzoek het Oranje comité op voorhand geheel
te vrijwaren van alle directe of indirecte schade tijdens Koningsdag.
2. het Oranje comité middels bijgevoegde conceptbrief, met tekstuele
aanpassingen, te informeren over het besluit.

4. T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda
samenvatting
In juli 2018 is het nieuwe beleidskader 'gemeentelijke woonwagen- en
standplaatsenbeleid' van Ministerie van Binnenlandse Zaken
uitgekomen. Het huidige toewijzingsbeleid voor
woonwagenstandplaatsen is getoetst aan dit nieuwe landelijke
beleidskader. Geconcludeerd is dat de Goudse toewijzingsregels
onvoldoende rekening houden met één van de specifieke kenmerken
van de cultuur van woonwagenbewoners, nl. het wonen in
familieverband. Voorgesteld wordt om de huidige Goudse
toewijzingsregels voor huurstandplaatsen woonwagens aan te passen
conform het nieuwe beleidskader van Ministerie van Binnenlandse
Zaken.
De nieuwe beleidsregels zijn opgesteld in samenspraak met de
Woonwagenbewonersvereniging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen
woonwagens Gouda;
2. het vaststellen van de informerende memo “aanpassing Beleidsregels
toewijzen woonwagenstandplaatsen” en doorzenden aan de raad.

5. T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Verlenging Convenant uitstroom opvang en zorg regio MiddenHolland
samenvatting
Voorgesteld wordt om de afspraken zoals vastgelegd in het ‘Convenant
uitstroom opvang en zorg regio Midden-Holland’ te verlengen. Het
convenant 2019 is een voortzetting van het in 2016 door de vijf
regiogemeenten in Midden-Holland ondertekende convenant en bevat
afspraken tussen de vijf samenwerkende gemeenten over het
beschikbaar stellen van sociale huurwoningen in de regio voor mensen
die (moeten) uitstromen uit instellingen voor maatschappelijke opvang,
tijdelijk verblijf en beschermd wonen en voor de huisvesting van exgedetineerden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het ‘Convenant uitstroom opvang en zorg regio
Midden-Holland 2019’;
2. verlening van een volmacht aan de wethouder Wonen om het onder 1
genoemde Convenant te ondertekenen;
3. verlenging van het mandaat van de wethouder Wonen voor het
maken van afspraken over het regionaal aantal ter beschikking te stellen
woningen, zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van het Convenant;
4. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

6. C.P. Dijkstra

Aanvullende vervoersconcepten sociaal domein
samenvatting
Landelijk ontwikkelen zich steeds meer vervoersinitiatieven naast het
collectieve vervoer. Het vervoerspunt Gouda is hier een voorbeeld van.
De ANWB heeft sinds december 2017 de vervoersservice ANWB
AutoMaatje ontwikkeld. Een vervoersservice waarbij vrijwilligers de
eigen auto inzetten voor het vervoer van plaatsgenoten en een
vergoeding krijgen voor de autokosten. De coördinatie van het vervoer
wordt belegd bij een welzijns of vrijwilligersorganisatie. Met deze
ontwikkelingen wordt aan inwoners meer mogelijkheden geboden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. een pilot van twee jaar uit te voeren onder de actieve CVV reizigers
om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
2. het concept ‘ANWB AutoMaatje’ te implementeren en hiervoor de
samenwerking met het VervoersPuntGouda aan te gaan.

7. M. Bunnik

Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Informatiebeveiliging Suwinet
samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders geeft met deze verklaring
aan in hoeverre de gemeente Gouda voldoet aan de voor Suwinet
geselecteerde informatiebeveiligingsnormen op basis van de
Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) systematiek.
ENSIA ondersteunt de gemeente bij de verantwoording over
informatiebeveiliging richting de gemeenteraad en de rijksoverheid.
ENSIA gaat uit van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG),
alsmede van informatiebeveiligingsnormen vanuit Basisregistratie
Personen (BRP), Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN), Digitale
persoonsidentificatie (DigiD), Basisregistratie Adressen en Gebouwen
(BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Basisregistratie
Ondergrond (BRO) en de Gezamenlijke Elektronische Voorzieningen
Structuur uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (GeVS/Suwinet).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de verklaring ENSIA 2018 inzake
Informatiebeveiliging Suwinet;
2. het ondertekenen van de collegeverklaring ENSIA 2018 namens het
college van burgemeester en wethouders;
3. het, na verkrijgen van assurance, separaat van het jaarverslag aan
de gemeenteraad aanbieden van de collegeverklaring ENSIA 2018, de
bijlage Suwinet en het assurancerapport;
4. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

8. M. Bunnik

ENSIA Rapportages BAG, BGT en BRO
samenvatting
Hierbij de zelfevaluatie van ENSIA verantwoordingsrapportages van de
BAG (basisregistratie adressen en gebouwen), de BGT (basisregistratie

grootschalige topografie) en de BRO (basisregistratie ondergrond).
Deze zelfevaluatie wordt gebruikt voor verticale verantwoording naar
BZK en voor horizontale verantwoording van de afdeling naar het
college en de gemeenteraad. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek
Single Information Audit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de ENSIA verantwoordingsrapportage BAG 2018,
BGT 2018 en BRO 2018;
2. het toezenden van deze rapportages en bijgevoegde raadsmemo,
met een tekstuele aanpassing, aan de gemeenteraad ter informatie.

9. H. Niezen

Herziening van van de Verordening naamgeving en nummering
adressen Gouda 2012
samenvatting
De Wet Basisregistratie adressen en gebouwen is per 1 juli 2018
aangepast. Het is wenselijk om de Verordening naamgeving en
nummering adressen Gouda 2012 hierop aan te passen.
De voorgestelde wijzigingen hebben geen rechtsgevolgen, inhoudelijk
zijn er geen wijzigingen.
De wijzigingen zijn weergegeven in de was/wordt-tabel bij het
raadsvoorstel.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de wijzigingen in de Verordening naamgeving en nummering
adressen Gouda 2012 ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad, conform bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

10. H. Niezen

Aanwijsbesluit Wet BAG
samenvatting
De in juli 2018 aangepaste Wet BAG maakte dat onderzocht is of het
Aanwijzings- en mandatenbesluit van 6 mei 2009 nog voldeed. Dit was
ten aanzien van de mandaten niet het geval. Vandaar dat er bij de
jaarlijkse update van de mandaten wijzigingen zijn doorgevoerd.
Het aanwijzingsdeel voldoet nog wel, maar omdat het een
gecombineerd besluit was (aanwijzings- en mandatenbesluit is ervoor
gekozen het aanwijzings- en mandatenbesluit in te trekken, de
(gewijzigde) mandaten op te nemen in het Mandatenbesluit en een
apart aanwijsbesluit te laten vaststellen. Dit aanwijsbesluit ligt ter
besluitvorming voor.
Met dit besluit worden de landmeetkundig medewerkers en de
beheerder BAG aangewezen op grond van artikel 8 van de Wet BAG.
Hiermee zijn zij bevoegd plaatsen te betreden en daar waarnemingen of
metingen te verrichten.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het Aanwijsbesluit Wet basisregistratie adressen
en gebouwen.

