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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 12 september 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 12 september 2017.

2.

D.A. Bergman

DVO Waddinxveen Leerplicht
samenvatting
Gemeente Waddinxveen heeft in mei 2017 een verzoek gedaan om
ondersteuning bij de uitvoering van de leerplichtfunctie.
Een tijdelijke oplossing is geboden middels de detachering van een
leerplichtambtenaar vanuit bureau leerlingzaken naar de gemeente
Waddinxveen. Tegelijkertijd is overleg gestart over een meer structurele
oplossing in de vorm van een langdurige dienstverleningsovereenkomst
(DVO).
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst;
2. In te stemmen met uitbreiding van de formatie van bureau leerlingzaken
met 1,0 FTE, zijnde 0,8 FTE leerplichtambtenaar en 0,2 FTE
administratie/leerplichtconsulent.

3. D.A. Bergman
C.P. Dijkstra

Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
samenvatting
Alle peuters van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar kunnen vanaf 1 januari
2018 terecht bij de peuteropvang om te spelen én te leren. Voorheen heette
dit de peuterspeelzaal welke los stond van de kinderopvang. In het nieuwe
jaar is de peuteropvang een aparte groep binnen de kinderopvang. Dit
behoort tot de harmonisatie van de kinderopvang als gevolg van een
wetswijziging. Peuteropvang is toegankelijk voor alle peuters, ook peuters
van ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag. Deze harmonisatie
gaat gepaard met in veel gevallen een lagere ouderbijdrage, wat deelname
aan de peuteropvang voor ouders aantrekkelijker kan maken. De Wet
harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en de Wet innovatie en
kwaliteit kinderopvang is 30 mei dit jaar aangenomen door de Eerste Kamer
en treedt op 1 januari 2018 in werking.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Subsidieregeling kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda;
2. het vaststellen van het kwaliteitskader peuteropvang en voorschoolse
educatie gemeente Gouda;
3. het vaststellen van de frictiekosten van in totaal maximaal € 115.792 voor
de peuteropvanglocaties van Quadrant, Dribbel, de Schaapskooi, ’t Visje,
Kiekeboe en het Rozenpoortje;
4. aan de raad voor te stellen bij de eerst volgende begrotingswijziging de
beide taakmutaties met betrekking tot peuteropvang te verwerken op het
functionele programma;
5. bij de jaarrekening 2017 aan de raad voor te stellen € 78.000 uit
vrijvallende extra rijksmiddelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2018 ter
dekking van frictiekosten.

4.

D.A. Bergman

Vaststelling subsidieplafond 2018 en wijzigingen Subsidieregeling
onderwijsachterstandenbeleid
samenvatting
Jaarlijks ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering voor de
uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Voor 2018
bedraagt de uitkering € 2.087.000.
Deze middelen worden doorgezet naar de instellingen, die het OAB
uitvoeren.
Vanaf 2018 worden de middelen voor voorschoolse educatie naar de
kinderopvangorganisaties doorgezet via de Subsidieregeling kindgebonden
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financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda. Dit
is het gevolg van de harmonisatie voorschoolse voorzieningen per 1 januari
2018.
De overige middelen worden via de subsidieregeling OAB doorgezet naar
de schoolbesturen, de Brede school en de Weekendschool.
Omdat voorschoolse educatie vanaf 1 januari 2018 niet meer wordt
gesubsidieerd via de subsidieregeling OAB moet deze regeling worden
gewijzigd.
Daarnaast wordt geadviseerd om, zoals gebruikelijk, een subsidieplafond
voor de subsidieregeling OAB vast te stellen en de wethouder Onderwijs te
mandateren tot eventuele verhoging van het plafond.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het subsidieplafond onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
2018 op een bedrag van € 1.105.071,00 en bekendmaking van dit
subsidieplafond;
2. mandaatverlening van de bevoegdheid tot het verhogen van het
subsidieplafond OAB 2018, inclusief de bekendmaking, aan de wethouder
Onderwijs tot een maximum van het door het Rijk ter beschikking gestelde
bedrag;
3. vaststelling van de wijzigingen Subsidieregeling onderwijsachterstanden
beleid en bekendmaking van deze wijzigingen.

5.

D.A. Bergman

Zendmachtiging lokale omroep - advies CvdM
samenvatting
Het Commissariaat voor de Media (CvdM) vraagt de gemeenteraad een
advies uit te brengen over twee aanvragen voor de publieke
omroeplicentie in Gouda (conform artikel 2.61, derde lid van de Mediawet
2008). Er kan maar één lokale publieke media-instelling worden
aangewezen.
Omdat beide aanvragen voldoen aan de wettelijke criteria, en een
samenwerking tussen beide omroepen niet haalbaar is gebleken, heeft de
gemeenteraad aanvullende criteria vastgesteld aan de hand waarvan de
raad zijn advies aan het CvdM kan onderbouwen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. het collegevoorstel tekstueel aan te passen;
2. de gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat de verzoeken tot
zendmachtiging van Stichting Regionale Omroep Gouwestad en Stichting
Gouda Media voldoen aan de vereisten van de Mediawet (artikel 2.61,
tweede lid) en de door de raad gestelde aanvullende criteria;
3. de gemeenteraad voor te stellen dat aan het Commissariaat voor de
Media wordt geadviseerd om de zendmachtiging voor de komende vijf
jaar aan Stichting Regionale Omroep Gouwestad te gunnen, vanwege de
meer diverse samenstelling van het programmabeleid bepalend orgaan
en de zekerheid van een brede doelgroepenprogrammering;
4. het raadsvoorstel tekstueel aan te passen;
5. tot aantekening in dossier en besluitenlijst dat wethouder De Laat
(Gouda Positief) zich tegen het besluit heeft uitgesproken en als zodanig
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niet heeft meegewerkt aan de totstandkoming. Dit vanwege het feit dat hij
het niet aan het college van burgemeester en wethouders acht om in
deze kwestie tot een voordracht te komen maar de keuze en
besluitvorming hieromtrent beschouwt als een verantwoordelijkheid die
volledig bij de gemeenteraad zou moeten liggen.

6.

H. Niezen

Jaarrekening 2016 en begroting 2018 stichting CVV
samenvatting
Na afronding van een boekjaar wordt door de stichting collectief
vraagafhankelijk vervoer (CVV) een jaarrekening opgesteld. Tevens wordt
er door de stichting een begroting opgesteld voor het komende boekjaar.
De jaarstukken en de begroting worden door het bestuur van de stichting
CVV vastgesteld en ter goedkeuring aangeboden aan de Provincie en de
deelnemende gemeenten. De jaarrekening 2016 en de begroting 2018
zijn in het BO CVV van 20 augustus 2017 vastgesteld door het bestuur
van de stichting CVV. De jaarrekening 2016 is vastgesteld met in
achtneming van de oordeelonthouding van de accountant en de genomen
beheersmaatregelen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het goedkeuren van de jaarrekening 2016 van de Stichting CVV met
kennisneming van de oordeelonthouding van de accountant en de
genomen beheersmaatregelen door de stichting CVV;
2. het goedkeuren van de begroting 2018 van de Stichting CVV.

