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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 11 juni 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 11 juni 2019.

2. M. Salet
C. Dijkstra
M. Bunnik

Toekomstvisie Gouda
samenvatting:
In 2018 is gestart met een traject om te komen tot een
toekomstvisie voor Gouda: een beeld van de stad in 2030.
Inmiddels heeft Futureconsult de visie opgeleverd. Na
besluitvorming in BenW gaat het stuk naar de gemeenteraad, ter
behandeling op resp. 3 juli (verkenning en debat) en 10 juli
(besluitvorming).
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit
tot:

1. Aanbieding van de toekomstvisie voor Gouda aan de
gemeenteraad ter behandeling; in het raadsvoorstel wordt
voorgesteld aan de raad om:
a. de toekomstvisie vast te stellen
b. afspraken te maken over de borging door: (1) in de
gemeenteraad jaarlijks één of meerdere SDG’s uit de
toekomstvisie uit te lichten en daarom heen een of meer
activiteiten te plannen, zoals een themasessie of een
werkbezoek, (2) één keer per twee jaar in Gouda een ‘dag van
de toekomst’ te organiseren om het gesprek met de stad hierover
gaande te houden en daarbij rekening te houden met
verschillende doelgroepen (te beginnen in 2021) en (3) het
college te vragen om één keer per vier jaar de toekomstvisie
opnieuw tegen het licht te houden en te beoordelen waar nieuwe
accenten of accentwijzigingen nodig zijn, ter bespreking in de
gemeenteraad.
2. Kennisname van het vervolgproces, waarbij onder meer wordt
ingezet op het uitbrengen van een animatie ná de zomervakantie
en het organiseren van een (informatie)avond op 17 september
a.s. voor inwoners en andere belangstellenden met als doel om
de toekomstvisie te presenteren.
3. T. van Vugt

Aanpassing subsidieregeling volksfeesten en subsidieregeling
sterevenementen
samenvatting:
In de Raadsvergadering van 22 mei jl. is de nota ‘Actualisatie
evenementenbeleid Gouda’ aangenomen. Onderdeel van de
aangenomen nota is een amendement om de intocht van sinterklaas op
te nemen in de ‘Subsidieregeling Volksfeesten Gouda’. Tevens is een
motie aangenomen, waarbij is voorgesteld de kosten voor het inzetten
van dieren bij evenementen, zowel wilde als landbouwhuisdieren, aan te
wijzen als niet subsidiabele kosten.
Daarnaast is actualisatie gewenst voor wat betreft de doelstelling van de
‘Subsidieregeling sterevenementen Gouda’. Deze verwijst momenteel
naar de strategische doelstellingen van stadsmarketing uit 2007.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit waarmee de
Subsidieregeling Volksfeesten Gouda 2016 en de Subsidieregeling
Sterevenementen Gouda 2016 worden gewijzigd.

4. T. van Vugt

Leerlingprognose 2019
samenvatting:
In lijn met de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting wordt
iedere twee jaar de leerlingprognose geactualiseerd op de actuele

demografische omstandigheden. De gemeente Gouda heeft Pronexus
opdracht gegeven om de prognose op te stellen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de leerlingprognose 2019 voor het Primair,Voortgezet,- Speciaal (voortgezet) Onderwijs en Speciaal Basis
Onderwijs d.d. april 2019.
2. Kennis te nemen van de impactanalyse Leerlingprognose PO, VO,
SO en SBO van Pronexus versie 3 d.d. 23 mei 2019.
3. De impactanalyse en de rapportages vertrouwelijk te verklaren.
4. Een tekstuele aanpassing in de impactanalyse.
5. T. van Vugt

Oprichting stichting t.b.v. Fonds Geef Gouda Door
samenvatting
Het college is, op verzoek van de stuurgroep Gouda 750, voornemens
een stichting op te richten ten behoeve van het Fonds Geef Gouda Door
en daarmee de behartiging van het openbaar belang te dienen. Over
het plan om een Fonds op te richten is de raad geïnformeerd in de
raadsmemo van 9 januari 2017 waarbij de voorlopige naam Fonds 1272
is genoemd. Geef Gouda Door is de kernboodschap van het feestjaar.
Dit is nu ook gekozen als titel van het Fonds om zo aan te sluiten en
herkenbaar te zijn.
Gelet op artikel 160, lid 2 uit de Gemeentewet kan het college dit alleen
besluiten als de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen of
bedenkingen te uiten.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het voornemen uit te spreken voor het oprichten van een stichting ten
behoeve van het Fonds Geef Gouda Door.
2. Het presidium via bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken om de raad
in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen mee te geven aan
het college ten aanzien van dit voornemen.
3. Na de raadsvergadering en rekening houdend met de wensen en
bedenkingen van de gemeenteraad, het voorstel voor de oprichting van
de stichting wederom te agenderen ter definitieve besluitvorming in het
college.

6. T. van Vugt
H. Niezen

Jaarprogramma's BWT en Milieu 2019 van de Omgevingsdienst
Midden-Holland
samenvatting
Gemeentelijke taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht,
duurzaamheid en milieu zijn grotendeels ondergebracht bij de
Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Het jaarprogramma BWT
2019 en het jaarprogramma Milieu 2019 beschrijven de voorgenomen
uitvoering van bedoelde taken, incl. bijbehorende uitvoeringskosten.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. Het instemmen met het jaarprogramma BWT 2019 van de ODMH.
2. Het instemmen met het jaarprogramma Milieu 2019 van de ODMH.
3. Het ondertekenen van bijbehorende overeenkomst.
4. Het ter kennisgeving sturen van beide jaarprogramma’s aan de
gemeenteraad.
7. R. Tetteroo

Vaststellingsovereenkomst tussen De Vries en Verburg
Ontwikkeling B.V., Stichting Gouda - sterk - aan de IJssel en de
gemeente Gouda inzake de woningbouwontwikkeling aan de
Goejanverwelledijk.
samenvatting
In het kader van een bezwaarschrift van Stichting Gouda - sterk - aan
de IJssel inzake de woningbouwontwikkeling aan de Goejanverwelledijk,
zijn er afspraken gemaakt tussen De Vries en Verburg Ontwikkeling
B.V., de Stichting Gouda - sterk - aan de IJssel en de gemeente Gouda
over onder andere de verkoop aan de gemeente Gouda van een
perceel grond gelegen aan de Goejanverwelledijk. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluiten tot:
1. Het aangaan van de bijgevoegde vaststellingsovereenkomst en
daarmee tevens besluiten tot aankoop (om niet) van een strook grond
van ca 15m2, gelegen tussen de Goejanverwelledijk en de 5/6 meter
brede openbare oeverstrook langs de Hollandsche IJssel.
2. Het machtigen van directeur B. Meijs om de
vaststellingsovereenkomst tussen De Vries en Verburg Ontwikkeling
B.V., Stichting Gouda – sterk – aan de IJssel en de gemeente Gouda,
om de gemeente Gouda ter zake te vertegenwoordigen en de
vaststellingsovereenkomst namens de gemeente Gouda te
ondertekenen.
3. Het mandateren van het hoofd van de afdeling Cultuur, Vastgoed en
Ontwikkeling om alles te doen en/of na te laten ter uitvoering van de
onder punt 1 genoemde vaststellingsovereenkomst (daaronder mede
begrepen het opstellen van de koopovereenkomst en het aanbrengen
van ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen in de daarop volgende
notariële akte), en om alle maatregelen in en buiten rechte te nemen die
nodig zijn voor de uitvoering van de koopovereenkomst.
4. Het machtigen van het hoofd van de afdeling Cultuur, Vastgoed en
Ontwikkeling om de gemeente Gouda ter zake de nog op te stellen
koopovereenkomst te vertegenwoordigen en deze namens de
gemeente Gouda te ondertekenen.

8. M. Bunnik

Regeling communicatiemiddelen Gouda 2019
samenvatting
In de collegevergadering van 19 februari 2019 heeft het college
besloten de Regeling communicatiemiddelen Gouda 2019 voorlopig
vast te stellen. Hierover diende nog overleg plaats te vinden met de
ondernemingsraad, waarbij het adviesrecht van toepassing is. In de mail

van 3 juni jl. heeft de OR laten weten positief te adviseren. Nu wordt het
college gevraagd een definitief besluit hierover te nemen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. De Regeling communicatiemiddelen Gouda 2019 definitief vast te
stellen conform bijgevoegd besluit.
2. De Regeling van toepassing te verklaren op de burgemeester en
wethouders.
9. H. Niezen

Toepassen hardheidsclausule Subsidieverordening Groenfonds
samenvatting
Stichting Singelpark heeft gevraagd of voor de planontwikkeling voor de
vergroening van de Houtmansgracht en Vromanpark een subsidie kan
worden verstrekt waarmee zij bureau BVR kunnen betalen om een
ontwerp te maken voor beide locaties. Hun gevraagde bijdrage is
gebaseerd op twee offertes van bureau BVR voor hun werkzaamheden.
In de Subsidieverordening Groenfonds zijn voorbereidingskosten in
principe uitgesloten om subsidie voor te verlenen. Het college heeft via
de hardheidsclausule in de subsidieverordening artikel 6 de
mogelijkheid om o.a. op dit punt te besluiten om af te wijken.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Toekennen van een subsidiebijdrage uit het Groenfonds voor
voorbereidingskosten van totaal maximaal € 20.000 aan stichting
Singelpark voor:
a. een ontwerp voor Houtmansgracht,
b. een ontwerp voor Vromanpark;
2. Toepassing van de hardheidsclausule in artikel 6 van de
Subsidieverordening Groenfonds om deze subsidiebijdrage mogelijk te
maken;
3. Mandatering van wethouder H. Niezen om de schriftelijke
subsidieverlening namens het college te ondertekenen.

