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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 14 januari 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 14 januari 2020.

2.2 T. van Vugt

Memo college B&W Transitiefase Brede School Gouda
samenvatting:
De Brede School speelt een grote ondersteunende rol bij het onderwijs en
de peuteropvang. Zij makelen en coördineren diverse preventieve
jeugdprojecten. De Brede School Gouda (verder BSG genoemd) bevindt
zich in een transitiefase. Twee ontwikkelingen spelen de hoofdrol:
1. De personeelskosten zijn gestegen door een wetswijziging die
gedetacheerd personeel vanuit het onderwijs met 21 % belast.
2. Een heroverweging van het huidige governancemodel. De gemeente is
hierover in gesprek met de BSG. Daarom zegt de gemeente nu geen extra
subsidie toe aan de BSG.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennisnemen van de inhoud van de memo Transitiefase Brede
School Gouda.

2.3 T. van Vugt

Goudse Gelijke Kansen Agenda
samenvatting:
Het Ministerie van OCW biedt via het programma Gelijke Kansen Alliantie
(GKA) ondersteuning aan gelijke kansen-projecten van
onderwijsinstellingen. Die ondersteuning bestaat uit expertise, data,
kennisdeling en subsidie. Voorwaarde is dat de gemeente Gouda vóór 31
januari 2020 een Gelijke Kansen Agenda opstelt met OCW, met daarop de
gelijke kansen-projecten waarvoor onderwijsinstellingen graag de
hierboven bedoelde ondersteuning willen hebben. De Gelijke Kansen
Agenda loopt t/m 31 december 2021.
Er zijn vier gelijke kansen-projectvoorstellen ingediend door
schoolbesturen:
1. ‘Diploma ontwikkeling voor het vso’ (so/vso school De Ark van Stg.
Klasse, mede namens andere vso scholen)
2.’ Pilot doorlopende leerlijn school–arbeidsmarkt voor vso-leerlingen,
m.b.v. een vaste mentor’ (so/vso school De Ark van Stg. Klasse);
3.’Taalkansen’ (CSG De Goudse Waarden en PCPO De Vier Windstreken)
4. ‘Ontwikkeling model loopbaanoriëntatie voor de leerlingen van de
internationale schakelklas’ (Carmelcollege.)
In de bijgevoegde Gelijke Kansen Agenda is een beschrijving van de
projectvoorstellen opgenomen. OCW is positief over de projectvoorstellen,
deze passen binnen het programma GKA. De Goudse Gelijke Kansen
Agenda is goedgekeurd door OCW.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten tot:
1. De bevordering van kansengelijkheid door aansluiting bij de Gelijke
Kansen Alliantie (programma van OCW) en door de vorming van een
Gelijke Kansen Alliantie in Gouda, daartoe:
- De bijgevoegde Gelijke Kansen Agenda op te stellen met het Ministerie
van OCW.
- De bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de
deelnemende schoolbesturen.
- De bijgevoegde co-financieringsovereenkomst te ondertekenen.
2. Het machtigen van wethouder Van Vugt om de gemeente Gouda ter
zake te vertegenwoordigen, ondergeschikte wijzigingen in de tekst van de
documenten aan te brengen en de Gelijke Kansen Agenda, de

samenwerkingsovereenkomst en de co-financieringsovereenkomst namens
de gemeente Gouda te ondertekenen.

