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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 28 augustus 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 28 augustus 2018.

2. M. Schoenmaker

Collegekosten 2de kwartaal 2018
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft
gepubliceerd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het overzicht met de collegekosten 2de kwartaal
2018;
2. publicatie van het overzicht op www.gouda.nl/college.

3. M. Bunnik

Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Gouda (aangepast)
samenvatting
In de Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
Gouda 2018 wordt al sinds jaar en dag verwezen naar verschillende

artikelen uit de CAR-GUWO. Enkele begrippen zijn van naam gewijzigd
dan wel komen niet meer voor. De regeling is hiermee in
overeenstemming gebracht. Ook heeft het Europese Hof van Justitie
bepaald dat een werkgever de wettelijke vakantiedagen van een
medewerker niet mag afkopen. De vakantie moet in overleg met de
werkgever opgenomen worden, wat in de praktijk betekent dat de
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gedurende die
vakantieperiode niet ingeroosterd kan worden voor het voltrekken van
een verbintenis.
Het aantal vakantie-uren is gelijkwaardig met alle overige Goudse
ambtenaren. Daarnaast is bij elke ambtenaar in de sector Gemeenten
14,4 uur verlof als financiële tegenwaarde opgenomen in het IKB.
Omdat een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gouda geen
gebruik kan maken van het IKB, behoort dat aantal toegevoegd te
worden aan zijn aantal vakantie-uren. De Regeling BABS wijkt in
positieve zin af van de voorbeeldregeling van de VNG. De reden
hiervan is, dat VNG-voorbeeldregelingen geen rekening (kunnen)
houden met lokale regelgeving.
De oorzaak van de aanpassing van de Regeling BABS ten opzichte van
de op 28-08-2018 in het college besproken versie is, dat de steller
abusievelijk met de vakantie-uren geen rekening had gehouden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het nemen van een voornemenbesluit over de (aangepaste)
Rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gouda
2018;
2. dit voornemenbesluit ter instemming voorleggen aan de leden van het
Georganiseerd Overleg;
3. het aanmerken van dit voornemenbesluit als een definitief besluit
indien het Georganiseerd Overleg met de Rechtspositieregeling
buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand Gouda 2018 ongewijzigd
instemt.
4. H. Niezen

Convenant Netwerk Betonketen Groene Hart
samenvatting
In het Goudse coalitieakkoord 2018-2022 zijn ambities opgenomen op
gebied van circulaire economie: “...samen met het bedrijfsleven
onderzoeken hoe afval als grondstof kan worden benut”.
Deelname aan het netwerk betonketen is onderdeel van de uitvoering
van deze ambitie.
Gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met het bedrijfsleven
initiatief genomen tot het oprichten van een Netwerk Betonketen en
heeft andere opdrachtgevers zoals gemeenten in de regio MiddenHolland, provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland uitgenodigd om
mee te doen.
Recycling in de betonketen (lees: voorlopig alleen verharding in het
openbaar gebied) is een belangrijke stap richting de volledig circulaire
economie in 2050 die de rijksoverheid ten doel heeft gesteld.
Gouda heeft in 2017 het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
(MVI) ondertekend en een bijbehorend Actieplan MVI opgesteld.

Deelname aan het betonconvenant is een van de stappen in de
uitvoering van dit actieplan.
De bedoeling is dat partijen dit najaar (plaats en tijdstip nader te
bepalen) het convenant ondertekenen en dat anderen later kunnen
aansluiten.
In het convenant zijn de volgende doelen geformuleerd:
Met de marktpartijen gezamenlijk te streven naar
1. Stimuleren van hoogwaardige recycling;
2. Stimuleren van duurzame innovaties in recycling, gericht op kwaliteit
en verlaging milieudruk;
3. Optimale ketensluiting voor betonnen bestratingsmaterialen door
verbeterde samenwerking tussen alle schakels in de keten.
Het behoort tot de mogelijkheden om het convenant op termijn uit te
breiden naar nieuwbouw en naar materiaal dat bij sloop van gebouwen
vrijkomt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. deelname aan het convenant “Netwerk Betonketen Groene Hart”;
2. machtiging van de portefeuillehouder Duurzaamheid tot
ondertekening van het convenant;
3. aanpassing van moederbestekken en contracten met
projectontwikkelaars naar aanleiding van het besluit tot deelname aan
het convenant;
4. wethouder Niezen te mandateren voor het informeren van de
gemeenteraad over dit convenant via een raadsmemo.
5. H. Niezen

Ondertekening intentieverklaring A12 Gouda - De Meern
samenvatting
Op initiatief van de provincie Zuid-Holland is de afgelopen periode
gewerkt aan een intentieverklaring rondom de A12 Gouda - De Meern
met als doel de verkeersproblematiek en de gevolgen voor o.a. de
bereikbaarheid steviger op de Rijksagenda te krijgen en daartoe een
aantal afspraken te maken. De provincie zet in op ondertekening van
deze intentieverklaring op 20 september a.s.
De ondertekening van deze intentieverklaring wordt daartoe eerst voor
akkoord voorgelegd aan het college van BenW.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. akkoord te gaan met ondertekening van de intentieverklaring A12
Gouda - De Meern;
2. wethouder Niezen te mandateren voor het informeren van de
gemeenteraad over deze intentieverklaring via een raadsmemo.

