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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 6 december 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 6 december 2016.

2.

D.A. Bergman

(Her)benoeming leden Raad van Toezicht Stichting
Schouwburgcomplex Gouda
samenvatting
De Stichting Schouwburgcomplex Gouda heeft een verzoek ingediend tot
(her)benoeming van twee leden van de Raad van Toezicht (RvT). Artikel
9, lid 2 van de statuten schrijft voor dat leden van de RvT van de
stichting, op voordracht van de RvT, benoemd worden door het college
van BenW.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het herbenoemen van de heer D. Jolink als lid van de raad van
toezicht van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda, met

terugwerkende kracht per 13 juni 2016;
2. het benoemen van de heer A. Kuiper als lid van de raad van toezicht
van de Stichting Schouwburgcomplex Gouda, met terugwerkende kracht
per 1 april 2016.

3.

D.A. Bergman

Herziening welstandsbeleid
samenvatting
Op basis van de ervaringen in de afgelopen jaren gaat een herijking en
vernieuwing van het welstandsbeleid plaatsvinden. Deze vernieuwing zit
vooral aanpassing van het welstandstoezicht in bepaalde gebieden en
categorieën. Daarnaast wordt ook de regeldruk en financiële druk voor
bewoners en ondernemers beperkt. In belangrijke mate gaat het dan om
bouwinitiatieven die geen doorslaggevende invloed hebben op de
omgevingskwaliteit, al eerder in die omgeving gerealiseerd zijn en om
categorieën aanvragen waarbij de advisering van de commissie (nog
maar) beperkte meerwaarde heeft. Denk bij dit laatste aan nieuwbouw
van of aanpassingen aan woonwagens, nieuwbouw van volkstuinhuisjes,
standplaatsvergunningen, bedrijventerreinen en dergelijke. Met de
voorgestelde verruiming wordt meer ruimte gemaakt voor
bouwinitiatieven, een impuls gegeven aan de economische activiteiten en
ruimte geboden voor duurzaamheidmaatregelen.
In die gebieden waarvoor voorgesteld wordt de handelingsvrijheid te
verruimen en daarvoor het welstandstoezicht (grotendeels) los te laten,
kan het vanuit het oogpunt van kwaliteit van de ruimtelijke omgeving of
architectuur nog wenselijk zijn om bepaalde categorieën aanvragen aan
een mate van toezicht onderworpen te houden. In dergelijke situaties
wordt specifiek gestuurd door middel van beschrijvingen op hoofdlijnen of
voorbeelduitwerkingen, maar toch meer vrijheid geboden. Toetsing vindt
dan ambtelijk plaats (veelal bij de ODMH). Overigens zijn deze
beschrijvingen aanvullend en ondergeschikt van aard ten opzichte van de
eventuele beschrijvingen in bestemmingsplannen.
De (aankomende) wijzigingen in het terrassenbeleid zijn in dit voorstel
verwerkt. De pilot uitstallingenbeleid is nog niet in de (voorlopige) tekst
geïmplementeerd. Dit gebeurt na evaluatie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vrijgeven van de conceptnota voor bespreking met bewoners,
ondernemers en betrokken organisaties van het voorstel tot herziening
van het welstandsbeleid;
2. het informeren van de gemeenteraad per memo;
3. mandaatverlening wethouder Bergman voor tekstuele aanpassing van
de raadsmemo.

4.

R.A. Tetteroo

Prestatieafspraken: reactie op het bod 2017 van Mozaïek Wonen
samenvatting
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Het
belangrijkste doel van de wet is, naast het toezicht op woningcorporaties,
het nader reguleren van de activiteiten van woningcorporaties. Onderdeel
hiervan is de inbedding van het maatschappelijk presteren van de
woningcorporaties in het lokale beleid. Dit gebeurt door de cyclus van
woonvisie, activiteitenoverzicht (het bod) en prestatieafspraken. Dit heeft

een wijziging van de lokale verhoudingen tot gevolg in de driehoek van
gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Samenwerking en
gelijkwaardigheid staan daarin centraal.
Kern is dat maatschappelijke investeringen door corporaties hun beslag
krijgen in het volkshuisvestingsbeleid dat de gemeente vaststelt. De
exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt
in samenwerking tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot
stand.
Volgens de wet moeten alle corporaties met de gemeente waarin zij
werkzaam zijn prestatieafspraken maken (in overleg met
huurdersorganisaties). Mozaïek Wonen is een van de drie corporaties in
Gouda.
Mozaïek Wonen heeft de gemeente haar activiteitenoverzicht 2017 (het
bod) tijdig toegestuurd. De corporatie heeft de gemeente gevraagd om in
te stemmen met de concretisering van de beoogde prestatieafspraken
voor het kalenderjaar 2017 en de doorkijk naar de vier jaren erna.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde reactie op de voorgenomen activiteiten
van Mozaïek Wonen in 2017 met een doorkijk naar de vier jaren erna,
inhoudende dat het college daarmee instemt inclusief de aanvullende
bestuurlijke afspraken van 28 november jongstleden;
2. toezending van de onder 1 genoemde reactie na ondertekening aan
Mozaïek Wonen.

5.

R.A. Tetteroo

Prestatieafspraken: reactie op het bod 2017 van Woonpartners
Midden-Holland
samenvatting
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Het
belangrijkste doel van de wet is, naast het toezicht op woningcorporaties,
het nader reguleren van de activiteiten van woningcorporaties. Onderdeel
hiervan is de inbedding van het maatschappelijk presteren van de
woningcorporaties in het lokale beleid. Dit gebeurt door de cyclus van
woonvisie, activiteitenoverzicht (het bod) en prestatieafspraken. Dit heeft
een wijziging van de lokale verhoudingen tot gevolg in de driehoek van
gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Samenwerking en
gelijkwaardigheid staan daarin centraal.
Kern is dat maatschappelijke investeringen door corporaties hun beslag
krijgen in het volkshuisvestingsbeleid dat de gemeente vaststelt. De
exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt
in samenwerking tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot
stand.
Volgens de wet moeten alle corporaties met de gemeente waarin zij
werkzaam zijn prestatieafspraken maken (in overleg met
huurdersorganisaties). Woonpartners Midden-Holland is een van die
corporaties.
Woonpartner Midden-Holland heeft de gemeente haar
activiteitenoverzicht 2017 (het bod) tijdig toegestuurd. De corporatie heeft
de gemeente gevraagd om in te stemmen met de concretisering van de
beoogde prestatieafspraken voor het kalenderjaar 2017 en de doorkijk
naar de vier jaren erna.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde reactie op de voorgenomen activiteiten
van Woonpartners Midden-Holland in 2017 met
een doorkijk naar de vier jaren erna, inhoudende dat het college daarmee
instemt inclusief de aanvullende bestuurlijke afspraken van 28 november
jongstleden;
2. toezending van de onder 1 genoemde reactie na ondertekening aan
Woonpartners Midden-Holland.

6.

R.A. Tetteroo

Prestatieafspraken: reactie op het bod 2017 van Woonzorg
Nederland
samenvatting
Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet in werking getreden. Het
belangrijkste doel van de wet is, naast het toezicht op woningcorporaties,
het nader reguleren van de activiteiten van woningcorporaties. Onderdeel
hiervan is de inbedding van het maatschappelijk presteren van de
woningcorporaties in het lokale beleid. Dit gebeurt door de cyclus van
woonvisie, activiteitenoverzicht (het bod) en prestatieafspraken. Dit heeft
een wijziging van de lokale verhoudingen tot gevolg in de driehoek van
gemeente, corporatie en huurdersorganisatie. Samenwerking en
gelijkwaardigheid staan daarin centraal.
Kern is dat maatschappelijke investeringen door corporaties hun beslag
krijgen in het volkshuisvestingsbeleid dat de gemeente vaststelt. De
exacte bijdrage van de corporatie aan het volkshuisvestingsbeleid komt
in samenwerking tussen corporatie, huurdersorganisatie en gemeente tot
stand.
Volgens de wet moeten alle corporaties met de gemeente waarin zij
werkzaam zijn prestatieafspraken maken (in overleg met
huurdersorganisaties. Dit geldt dus ook voor Woonzorg Nederland, een
grote landelijke categorale corporatie die een wooncomplex met 144
sociale huurwoningen voor senioren in Gouda heeft, Huize Groeneweg.
Woonzorg Nederland heeft de gemeente haar activiteitenoverzicht 2017
(het bod) tijdig toegestuurd. De corporatie heeft de gemeente gevraag
om in te stemmen met de ingeslagen weg en te komen tot
prestatieafspraken. Daartoe heeft de woningcorporaties in eerste
instantie op 19 oktober per e-mail een concept voor te maken
prestatieafspraken 2017 gestuurd met de vraag of de gemeente hiermee
kan instemmen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde reactie op de voorgenomen activiteiten
van Woonzorg Nederlands in 2017 met
een doorkijk naar de vier jaren erna, inhoudende dat het college daarmee
instemt inclusief de aanvullende bestuurlijke afspraken van 28 november
jongstleden;
2. toezending van de onder 1 genoemde reactie na ondertekening aan
Woonzorg Nederland.

7.

R.A. Tetteroo

Subsidieplafonds stedelijke vernieuwing 2017
samenvatting
Vanuit het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing is er ook in 2017
geld beschikbaar voor eigenaren om gemeentelijke monumenten te
restaureren. Ook is er geld voor eigenaren in het kernwinkelgebied om
zelfstandige woningen boven winkels in het kernwinkelgebied te maken.
Tenslotte is er geld voor eigenaren of huurders van winkels in het
kernwinkelgebied om winkelpuien te verbeteren. Hierdoor neemt de
leefbaarheid en het aanzien en daarmee het woon- en winkelgenot in
Gouda toe. Door subsidieplafonds in te voeren zorgt het college ervoor
dat er geen overschrijding van de beschikbare budgetten voor deze
subsidieregelingen kan ontstaat.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de volgende subsidieplafonds voor de in de Subsidie
verordening stedelijke vernieuwing 2011 genoemde activiteiten voor de
periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2017:
a.Het restaureren van gemeentelijke monumenten: € 95.777,--;
b.Het creëren van woningen boven winkels: € 68.070,--;
c.Het verbeteren van de esthetische kwaliteit van winkelpuien:
€ 35.000,--;
d. Het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium toekomstgericht bouwen:
€ 0,--;
2. wijziging van het karakter van het programmaonderdeel toekomst
gericht bouwen van subsidieachtig naar impulsachtig waardoor de
beschikbare middelen, te weten € 5.000,--, aan een of meer projecten
met eenzelfde doel kunnen worden toebedeeld.

8.

R.A. Tetteroo

Vraag Ombudsman over zoektermijn voor 27 plussers
samenvatting
De Ombudsman heeft naar aanleiding van een recente klacht over hoe
de gemeente Krimpenerwaard uitvoering geeft aan de bijstandsverlening
aan 27-plussers, een brief gestuurd naar alle gemeenten in Nederland.
De Ombudsman verzoekt gemeenten hem te informeren of de werkwijze
die de gemeente hanteert omtrent bijstandsverlening aan 27-plussers
conform de Participatiewet is. Het voorstel is om het in het
collegevoorstel opgenomen antwoord per e-mail te versturen, conform
het verzoek van de Ombudsman.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. mandaatverlening wethouder Tetteroo voor een tekstuele aanpassing
van het collegevoorstel;
2. het vaststellen van de beantwoording op de schriftelijke vraag van de
Ombudsman over de bijstandsverlening aan 27-plussers;
3. mandaatverlening wethouder Tetteroo om de beantwoording per email te versturen.

9.

J.M. de Laat
J.W. van Gelder

Herbenoeming dhr. van Wijk Raad van Commissarissen
Sport.Gouda
samenvatting
De gemeente Gouda is enig aandeelhouder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sport.Gouda B.V. Zij is
bevoegd tot het benoemen (herbenoemen) van de leden van de Raad
van Commissarissen. De wethouder van financiën is benoemd als
aandeelhouder van Sport.Gouda en zal daarom de benoeming
ondertekenen. Voorgesteld wordt om dhr. Van Wijk voor één jaar te
herbenoemen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. herbenoeming van Dhr. W.J. van Wijk tot lid van de Raad van
Commissarissen van Sport.Gouda voor een periode van 1 jaar.
2. het mandateren van de wethouder financiën om bijgevoegde bijlage te
ondertekenen.

10.

H. Niezen

Bestuursakkoord Verbetering Afvalscheiding
samenvatting
In de “Maatschappelijke Vergroeningsagenda gemeente Gouda” heeft de
raad als doelstelling opgenomen een afvalscheidingspercentage van
75%. Met het oog op dezelfde doelstelling heeft de raad op 22 juni 2016
ingestemd met Afval Scheiden Loont waardoor inwoners met een
financiële prikkel worden gestimuleerd om huishoudelijk afval beter te
gaan scheiden. Gouda is daarmee één van de gemeenten die de
landelijke doelstelling onderschrijft en maatregelen treft om
afvalscheiding op een hoger peil te brengen. Binnen de groep G32 staat
Gouda met 45% afvalscheiding nu nog op de 22e plaats.
Om gemeenten hierin te ondersteunen, hebben het Ministerie van I. en
M., Rijkswaterstaat, de VNG en de NVRD gezamenlijk het
Uitvoeringsprogramma VANG1 Huishoudelijk Afval opgesteld. Dit
uitvoeringsprogramma richt zich op het stimuleren, motiveren en
faciliteren van alle partijen in de keten. Hierbij wordt de gemeente gezien
als de centrale stakeholder als het gaat om het verbeteren van de
afvalscheiding van huishoudelijk afval.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemming met het vastleggen van de ambitie voor de scheiding van
huishoudelijk afval in het “Bestuursakkoord . Verbeteren afvalpreventie
en -scheiding huishoudelijk afval”.
2. machtiging van de wethouder Stedelijk Beheer om het
Bestuursakkoord namens de gemeente Gouda te ondertekenen;
3. vaststelling van het raadsmemo en dit door te sturen naar de raad.

11. H. Niezen

Regionaal Verkeer- en Vervoerplan (RVVP)
samenvatting
De portefeuillehouders verkeer en vervoer van Regio Midden-Holland
hebben met medewerking van gemeenten Alphen aan den Rijn en
Woerden het RVVP opgesteld. Het RVVP vormt de visie op de toekomst,
alsmede een document waarmee actief belangenvertegenwoordiging kan
worden gepleegd door zowel ambtenaren als bestuurders op
bovenregionaal niveau.
Het RVVP is regionaal: het gaat om een beperkt aantal regionale
mobiliteitsvraagstukken en/of over lokale mobiliteitsvraagstukken die
vragen om een regionale oplossing, niet om lokale onderwerpen. Het is
geen alomvattend plan geworden,maar een document dat richting en
focus geeft aan de inspanningen van de betrokken partijen om op basis
van vrijwillige samenwerking de gezamenlijke doelen te realiseren.
Bij de totstandkoming is samengewerkt in de geest van de
netwerksamenwerking binnen Regio Midden-Holland: Stakeholders zijn
breed, relevant en bijtijds betrokken om draagvlak te creëren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanbieden van het RVVP aan de gemeenteraad met het voorstel
deze vast te stellen;
2. het ter kennisneming aanbieden van het bijbehorende
uitvoeringsprogramma aan de gemeenteraad, een en ander
overeenkomstig bijgevoegd conceptraadsvoorstel en
conceptraadsbesluit.

