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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 21 februari 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 21 februari 2017.

2.

D.A. Bergman

Beknopt jaarverslag 2015 Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
samenvatting
Op grond van het bepaalde in de welstandsverordening/welstandsnota
informeren de welstandscommissie en burgemeester en wethouders
jaarlijks de gemeenteraad over de uitvoering van het welstandsbeleid.
Het voorliggende beknopte jaarverslag heeft betrekking op 2015, op korte
termijn zal ook het verslag 2016 aangeboden worden.
In het jaarverslag wordt op beknopte wijze informatie gegeven over de
aantallen en soorten adviezen die door de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit (ARK) gegeven zijn, opvallende plannen en ontwikkelingen en
besluiten tot afwijking van het advies van de ARK.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het bijgaande beknopte jaarverslag 2015 van de
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit;
2. het ter informatie aanbieden van het jaarverslag aan de
gemeenteraad.

3.

D.A. Bergman

Concept cultuurnota
samenvatting
De nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ omvat het cultuurbeleid voor
de periode 2018-2022. In de nota worden onder meer de beoogde
speerpunten van het cultuurbeleid uitgewerkt, welke reeds in de
uitgangspuntennotitie voor de cultuurnota zijn benoemd;
- groot bereik en een brede participatie van cultuur en cultuureducatie;
- een toekomstbestendige infrastructuur;
- bijdrage van cultuur aan de lokale economie en binnenstad meer
zichtbaar maken en versterken;
- de betekenis van cultuur aan het sociale domein meer zichtbaar maken
en daar waar mogelijk versterken;
Nadat de raad de cultuurnota heeft vastgesteld, zullen aan de hand van
deze speerpunten nieuwe subsidie- en prestatieafspraken worden
gemaakt met de culturele voorzieningen.
De uitgangspuntennotitie vormde de inzet voor het gesprek dat heeft
plaatsgevonden met de culturele sector in Gouda. Met de Werkgroep
Binnenstad is gesproken over de kansen die cultuur biedt voor Gouda.
Ook is de exploitatie van de grote culturele organisaties onder de loep
genomen. In het actieprogramma is afgesproken dat met de cultuurnota
een basis wordt gelegd voor de continuïteit van de instellingen, uitgaande
van wederzijdse inspanningen. Voor cultuurhuis en schouwburg is
geïnvesteerd in het opstellen van nieuwe bedrijfsplannen.
Naar aanleiding van het gesprek met de culturele organisaties, ook door
de raad, zijn reeds met de Kadernota 2017-2020 maatregelen getroffen.
Met het oog op de begrotingsvoorbereiding is bovendien al met de
financiële uitwerking van het Actieprogramma in de eerste
begrotingswijziging 2017 voorgesteld een aantal incidentele en
structurele maatregelen te treffen, teneinde de culturele
basisinfrastructuur toekomstbestendig te maken. De nota ‘Het cultureel
vermogen van Gouda’ vormt het beleidsmatige sluitstuk van dit traject.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vrijgeven van de concept cultuurnota 2018-2022 met tekstuele
wijziging (inclusief beleidsregels kunst in de openbare ruimte) voor
inspraak, in de vorm van raadplegen van Goudse cultuurorganisaties
door middel van toezending van de conceptnota, en mededeling in de
Goudse Post. Ook wordt in het kader van het VN verdrag voor de rechten
van mensen met een handicap de Goudse Adviesraad Sociaal
Domein/Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking
geraadpleegd;
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2. het vaststellen van de termijn voor inspraak op 4 weken;
3. de concept cultuurnota met begeleidend schrijven toe te sturen aan de
raad;
4. het verlenen van uitstel voor het indienen van de subsidieaanvraag
door de culturele instellingen, tot 1 september 2017;
5. mandaat wethouder Bergman voor tekstuele aanpassing.

4.

J.M. de Laat
H. Niezen

Uitvoeringsbesluiten parkeren per 01-04-2017
samenvatting
Doordat de ingangsdatum van de afgifte en wijziging van (digitale)
parkeervergunningen door ParkeerService is opgeschoven van 1 januari
2017 naar 1 april 2017 moeten de door uw college op 5 juli 2016
vastgestelde 3 uitvoeringsbesluiten parkeren worden ingetrokken en
opnieuw worden vastgesteld. Tevens zijn in de opnieuw vast te stellen
besluiten nog enkele verduidelijkingen en actualisaties verwerkt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het intrekken van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’ met als
ingangsdatum 1 januari 2017;
2. het intrekken van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en
Verordening parkeerbelastingen’ met als ingangsdatum 1 januari 2017;
3. het intrekken van de ‘Adressenlijst op basis van artikel 12c van het
Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’ met als ingangsdatum 1 januari
2017;
4. het vaststellen van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’;
5. het vaststellen van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerverordening en
Verordening parkeerbelastingen’;
6. het vaststellen van de ‘GROP lijst op basis van artikel 12c van het
Uitvoeringsbesluit parkeerverordening’;
7. het vanaf 1 april 2017 niet meer verstrekken van de huidige
bezoekerskaarten aan bewoners van sector 2 en 3 aan wie een
bezoekersregeling is verstrekt;
8. het intrekken van het Uitvoeringsbesluit Bezoekerskaart 2014 per 1
januari 2018;
9. mandaat wethouder Niezen voor evt. aanpassing.

