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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 31 mei 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 31 mei 2016.

2. M. Schoenmaker
J.M. de Laat
H. Niezen

Voorstel tot aanschaf luchtbevochtigingsinstallatie Huis van de
Stad
samenvatting
Sinds de inhuizing in het HvdS is het binnenklimaat een telkens
terugkerend gespreksonderwerp. De laatste twee jaar zien we in
toenemende mate dat de ondergrens (ARBO-norm 30%) van de
relatieve luchtvochtigheid (RLV) in het Huis van de Stad steeds vaker
wordt bereikt en zelfs regelmatig langdurig wordt overschreden. De
directie heeft n.a.v. afspraken met de OR en de uitslag van de poll
(februari 2016) de toezegging gedaan om toe te werken naar een
structurele oplossing. Maandag 30 mei jl. heeft de directie ingestemd
met de aanschaf van een luchtbevochtingsinstallatie voor het Huis van
de Stad. Dit BenW-voorstel vraagt bekrachtiging op dit besluit en geeft

tevens akkoord op de noodzakelijke kredietaanvraag voor de Raad. De
financiële gevolgen zijn, vooruitlopend op een positief besluit uwerzijds,
reeds verwerkt in in het eerste ijkmoment.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met de aanschaf van een luchtbevochtigingsysteem zoals
wordt voorgesteld;
2. het voorleggen aan de raad bij het 1e ijkmoment 2016 een krediet
beschikbaar te stellen en te openen ten bedrage van € 139.500 (met
een afschrijvingstermijn van 15 jaar).
3. D.A. Bergman

VSV (voorkomen voortijdig schoolverlaten) convenant 2017-2020
samenvatting
De minister van Onderwijs heeft bij schrijven van 15-02-2016
(bijgevoegd) een voortzetting en verbreding van de VSV aanpak bekend
gemaakt. Sinds 2008 is er 2 x 4 jaar een VSV projectaanpak geweest.
Deze aanpak heeft (landelijk) het aantal leerlingen per jaar dat zonder
diploma VO of MBO niveau 2 de school verlaat, teruggebracht van
64.000 (in 2006) naar minder dan 25.000 in 2015. De komende periode
zet het kabinet in op een verdere verlaging van het aantal nieuwe
voortijdig schoolverlaters tot maximaal 20.000 in 2021.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met bijgevoegd convenant tussen gemeenten en
onderwijs (VO en MBO) in de RMC regio Zuid Holland Oost (27) inzake
het terugdringen van voortijdig schoolverlaten (VSV) en de
arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie in de
schooljaren 2016-2017 t/m 2019-2020;
2. mandatering van de wethouder Onderwijs om vanuit RMC
contactgemeente Gouda het convenant te ondertekenen.

4. R.A. Tetteroo

Vaststelling bestemmingsplan Bunderhof 2
samenvatting
Bestemmingsplan Bunderhof 2 is opgesteld met het oog op het
realiseren van 14 vrijstaande en tweeonder- een-kapwoningen. De
locatie is gelegen in het verlengde van Bunderhof 1, ten zuiden van de
Doggersbanklaan, tussen de Omloopkade en de Bodegraafsestraatweg.
Het bestemmingsplan Bunderhof 2 biedt het juridisch kader waarmee de
gewenste ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt. Op 21 april
2016 heeft er een informatieavond plaatsgevonden in Het Ankerlicht te
Gouda. Op deze informatieavond zijn enkele (veelal direct)
omwonenden gekomen. Tijdens deze avond is inhoudelijke informatie
gegeven over het bestemmingsplan, over de te volgen procedure en
over de mogelijkheden om tegen dit plan op te komen. Het
ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning hebben
met ingang van 14 april 2016 gedurende 6 weken ter gelegen. De
procedure van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning wordt
gecoördineerd. Het bestemmingsplan is gereed voor de vaststelling.
besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijzen en ambtelijke
wijzigingen in behandeling te nemen en hierop te besluiten
overeenkomstig bijgevoegde Nota van Beantwoording;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan
Bunderhof 2 met idn NL.IMRO.0513.0102BPBunderhof2-DF01 vast te
stellen, een en ander overeenkomstig bijgevoegde stukken;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad het aanpassen van de
plangrens in noordelijke richting alsmede de bestemmingen
dientengevolge op elkaar aan te laten sluiten, indien op basis van een
grensreconstructie door het Kadaster daartoe concreet aanleiding
bestaat;
4. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen;
5. het opstellen van een brief aan gemeente Bodegraven-Reeuwijk met
een aanbod om tot een veilige verkeersontsluiting te komen met
mandaat wethouder Tetteroo.

5. R.A. Tetteroo
L.J. Werger

Vaststellen convenant voorkomen huisuitzettingen
samenvatting
Huisuitzetting in Gouda willen we voorkomen. Het voorkomen of de kans
geven op een nieuwe start voorkomt dat mensen afglijden naar
armoede, dakloosheid en een opeenstapeling van problemen. Een
actieve samenwerking met betrokken partners zorgt ervoor dat Gouda
geen stijgende cijfers heeft in tegenstelling tot het landelijk beeld. De
samenwerking is op basis van een convenant, dat in 2015 is afgelopen.
Een nieuw convenant ligt voor.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het convenant Voorkomen huisuitzettingen
corporatiewoningen Gouda 2016-2020;
2. het verlenen van mandaat aan de portefeuillehouder Wonen en de
portefeuillehouder Zorg & welzijn voor ondertekening.

6. L.J. Werger

Vaststellen Conceptnota Sport en Bewegen in Gouda 2020
samenvatting
In het Coalitieakkoord "Gouda daagt uit!" 2014-2018 is opgenomen dat
een extern onderzoek uitgevoerd wordt naar de toekomst van sport in
Gouda, in relatie tot de bevolkingsopbouw, de spreiding over stad, de
relatie met commerciële sportorganisaties,
zelfredzaamheid/vrijwilligersinzet en de maatschappelijke rol van de
sport. De inzet is dat accommodaties gedeeld worden door meerdere
verenigingen, dat kostendekkende huurtarieven betaald worden en dat
er ruimte is voor eigen verdienvermogen.
In dit verband is door een extern bureau een Quick Scan uitgevoerd. Uit
de Quick Scan “Sport in Gouda” blijkt dat er voldoende mogelijkheden
zijn om te komen tot een optimalisatie van het gebruik en beheer van
gemeentelijke sportaccommodaties tegen beheersbare exploitatielasten.
Ook blijkt dat er kansen zijn om meer samenhang aan te brengen tussen
sport en de ontwikkelingen in de drie decentralisaties. De raad is op 12

november geïnformeerd over de resultaten van de Quick Scan en de uit
te werken aspecten.
Dit heeft zijn weerslag gekregen in de Conceptnota “Sport en Bewegen
in Gouda 2020”.
Ook de ontwikkelingen in het sociaal domein geven aanleiding om het
sportbeleid te actualiseren. Eén van de uit te werken onderdelen van de
Quick Scan betreft de bijdrage die sport kan leveren aan het bereiken
van maatschappelijke beleidsdoelen. Dit betekent dat sport en het
sociaal domein nauwer met elkaar in verband gebracht kunnen worden.
De Conceptnota “Sport en Bewegen in Gouda 2020” geeft daar een
aanzet toe die samen met de sportorganisaties en andere
maatschappelijke organisaties verder wordt uitgewerkt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Conceptnota Sport en Bewegen in Gouda
2020;
2. het vrijgeven van de Conceptnota Sport en Bewegen in Gouda 2020
voor inspraak, in de vorm van:
- adviesaanvraag Goudse Adviesraad Sociaal Domein (adviesaanvraag
wordt apart ter besluitvorming voorgelegd)
- raadplegen van de VGSO, Sport.Gouda B.V. en het Platform Bewegen
en Sportstimulering
- raadplegen van de Goudse sportorganisaties en de maatschappelijke
organisaties door middel van toezending van de conceptnota en
bespreking tijdens een inspraakbijeenkomst
3. de Conceptnota Sport en Bewegen ter kennisname toe te sturen aan
de raad;
4. het uitspreken van de intentie om de Dienstverleningsovereenkomst
(DVO) met Sport.Gouda te verlengen met ingang van 1 januari 2017 tot
en met 31 december 2022, onder het voorbehoud dat de raad het
definitieve besluit neemt over de (voorwaarden van) verlenging. De
uitgewerkte Dienstverleningsovereenkomst 2017-2022 wordt apart ter
besluitvorming voorgelegd aan het college en vervolgens aan de raad
(najaar 2016);
5. het informeren van Sport.Gouda over de uitgesproken intentie;
6. het doorvoeren van een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

7. L.J. Werger

Adviesaanvraag GASD Nota Sport en Bewegen in Gouda 2020
samenvatting
Eén van de speerpunten van de Conceptnota Sport en Bewegen is
Sport en Bewegen in het sociaal domein. Sport kan een bijdrage leveren
aan het bereiken van maatschappelijke beleidsdoelen. Dit betekent dat
sport en het sociaal domein nauwer met elkaar in verband gebracht
kunnen worden.
De GASD heeft – zoals omschreven in de Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 - een taak om het college gewenst en ongewenst te
informeren en te adviseren over zaken die relevant zijn voor de
doelgroep van de Wmo.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. het indienen van een verzoek om formeel advies aan de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein over de Conceptnota Sport en Bewegen in
Gouda 2020.

8. L.J. Werger

Benoeming jurylid kinder- en jongerenlintje
samenvatting
Volgens de Verordening ‘de regeling van de toekenning van een Kinderen jongerenlintje’ heeft het college na de gemeenteraadsverkiezing van
2014 de jury (her)benoemd. Na het ontstaan van 2 vacatures in 2015
heeft het college een nieuw jurylid benoemd. Eén vacature staat
sindsdien nog open.
Gezien de bijzondere sportprestaties van Aafke van Leeuwen is met
haar contact gezocht over het jurylidmaatschap. Omdat zij positief staat
tegenover een voordracht wordt zij voorgedragen als kandidaat voor het
jurylidmaatschap.
Aan het college wordt voorgesteld mevrouw Aafke van Leeuwen te
benoemen als jurylid Kinder- en jongerenlintje.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de benoeming van Aafke van Leeuwen als jurylid van het
Kinder- en jongerenlintje.

9. H. Niezen

Opdracht living lab Turfmarkt
samenvatting
Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst verbindt
de gemeente Gouda zich, samen met het Hoogheemraadschap van
Rijnland en Rijkswaterstaat Leefomgeving, aan het Plan van Aanpak
Living lab Bodemdaling (uitvoeringsfase 2016). Op deze wijze kunnen
partijen gezamenlijk opdracht verlenen aan Deltares voor het instellen
van een living lab. Dit project is een vervolgstap vanuit de brede coalitie
Stevige Stad op Slappe Bodem, waarin de toekomstbestendigheid van
onze zakkende binnenstad wordt onderzocht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van de samenwerkingovereenkomst Living lab
Bodemdaling.
2. het machtigen van wethouder Niezen om de
samenwerkingsovereenkomst namens het college van B en W te
tekenen.

10. H. Niezen

Verzoek onttrekken aan het openbaar verkeer poort Constantijn
Huygensstraat
samenvatting
Verzoekers ervaren hinder van met name (brom)fietsverkeer en
hangjeugd in de poort. Voorgesteld wordt om het verzoek om een deel
van de poort aan het openbaar verkeer te onttrekken af te wijzen. Het
algemeen belang bij een goede afwikkeling van het voetgangersverkeer
weegt zwaarder dan de aangevoerde hinder. Met minder vergaande
maatregelen, zoals de plaatsing van bajonethekken, zal de meeste

overlast worden weggenomen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het afwijzen van het verzoek tot onttrekken aan het openbaar verkeer
van een deel van de poort aan de Constantijn Huygensstraat;
2. het, in overleg met aanvragers, plaatsen van bajonethekken in de
poort.

