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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 7 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 7 januari 2020.

2.2 C.P. Dijkstra

Uitvoeringsagenda SamenLeven 2020
samenvatting:
De Uitvoeringsagenda SamenLeven 2020 is een logisch vervolg op de
Uitvoeringsagenda SamenLeven 2019.In de loop van 2020 wordt een Visie
op SamenLeven opgenomen in de Kadernota Sociaal Domein. Op basis
daarvan wordt vervolgens een meerjaren Uitvoeringsagenda 2021-2023
opgesteld. De Uitvoeringsagenda 2020 wordt begin 2020 besproken met
de betrokken partijen in de stad in een brede bijeenkomst, waar
gezamenlijk naar de exacte invulling wordt gekeken, samenhang en
synergie wordt gezocht, en wordt gekeken naar de stadsbrede opgave rond
Inclusie, Diversiteit en Burgerschap.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De Uitvoeringsagenda SamenLeven 2020 vaststellen.
2. De Uitvoeringsagenda SamenLeven 2020 ter informatie sturen aan de
raad.

2.3 C.P. Dijkstra

Motie 100 jaar kiesrecht
samenvatting:
In januari 2019 heeft de raad het College verzocht op verschillende
manieren aandacht te besteden aan "100 jaar kiesrecht". Nu het einde van
2019 nabij is, is het goed om uitvoering van de motie af te ronden en de
raad daarover te informeren.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De Raadsmemo “Uitvoering motie 100 jaar kiesrecht” ter informatie aan
de raad te sturen, met een tekstuele aanpassing.

2.4 C.P. Dijkstra

JOGG verlenging
samenvatting:
De aanleiding voor de genoemde besluiten is dat de genoemde
overeenkomsten onder punt 1 en 4 op 29 februari 2020 automatisch
eindigen. De overeenkomsten kunnen niet simpelweg verlengd worden
omdat de gemeente financiële aanpassingen wenst in de voorwaarden van
de overeenkomst. Om JOGG-gemeente te zijn moet je aangesloten zijn bij
de landelijke stichting. Inmiddels is de gemeente Gouda al zes jaar JOGGgemeente. Via de landelijke stichting kan je onder andere trainingen
volgen, gebruik maken van een expert en netwerken met andere
gemeenten. Gouda Goed Bezig is een lokaal initiatief van Sport.Gouda
B.V. Zij voeren de doelen van het JOGG op lokaal niveau uit. Ze zetten
zich samen met lokale samenwerkingspartners in om Goudse jongeren op
gewicht te krijgen en te houden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten tot:
Het aangaan van nieuwe overeenkomsten met Stichting JOGG en Gouda
Goed Bezig met gewijzigde voorwaarden, genoemd onder punt 1 en 3.
1. Het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de
Gemeente Gouda en Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht voor een
periode van 1 maart 2020 tot en met 28 februari 2023 met dien verstande
dat de jaarlijkse uitgaven gereduceerd worden tot € 2.000,00 in plaats van
de huidige € 10.000 per jaar. De overige voorwaarden blijven gelijk.

2. Het machtigen van wethouder C.P. Dijkstra om de gemeente Gouda ter
zake te vertegenwoordigen, ondergeschikte wijzigingen in de tekst van de
overeenkomst aan te brengen en de overeenkomst
‘Samenwerkingsovereenkomst Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht’
namens de gemeente Gouda te ondertekenen.
3. Het aangaan van een nieuwe lokale uitvoeringsovereenkomst tussen de
Gemeente Gouda en Sport.Gouda B.V. van 1 maart 2020 tot en met 28
februari 2023 met dien verstande dat de jaarlijkse uitgaven worden
verhoogd naar € 43.000,00 per jaar in plaats van de huidige € 35.000,00.
De overige voorwaarden blijven gelijk.
4. Het machtigen van Afdelingshoofd R. Scheele om de gemeente Gouda
ter zake te vertegenwoordigen, ondergeschikte wijzigingen in de tekst van
de overeenkomst aan te brengen en de overeenkomst
‘Uitvoeringsovereenkomst Gouda Goed Bezig’ namens de gemeente
Gouda te ondertekenen.
5. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.5 R.A. Tetteroo

Fluwelensingel vaststellen Bestemmingsplan
samenvatting:
Op de percelen Fluwelensingel 86 en 86-a met bijbehorende gronden en
de zuidelijk hiervan gelegen strook grond is momenteel een kringloopwinkel
gevestigd en staan diverse verouderde bedrijfspanden. Voor deze gronden
is een herontwikkelingsplan opgesteld dat voorziet in de bouw van 24
grondgebonden woningen. Op 17 september 2019 is besloten het
ontwerpbestemmingsplan “Fluwelensingel 86” ter inzage te leggen. Het
ontwerpbestemmingsplan heeft van donderdag 3 oktober tot en met
woensdag 13 november 2019 ter inzage gelegen. Gedurende die periode is
één zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft niet tot aanpassing van
het bestemmingsplan geleid. Het bestemmingsplan wordt wel aangepast
door enkele ambtshalve wijzigingen zowel op de verbeelding als in de
regels en is nu gereed voor vaststelling door de gemeenteraad.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijzen alsmede de
ambtshalve wijzigingen in behandeling te nemen en hierop te besluiten
overeenkomstig de bijgevoegde Nota van beantwoording zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen.
2. Het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan
Fluwelensingel 86 met idn NL.IMRO.0513.Fluwelensingel86-DF01
gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de bijgevoegde
stukken.
3. Het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te

stellen.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.6 R.A. Tetteroo

Fusievoornemen Mozaïek Wonen en Woningstichting Gouderak
samenvatting:
Stichting Mozaïek Wonen, een regionaal werkzame woningcorporatie
gevestigd te Gouda, en Woningstichting Gouderak, een lokaal werkzame
woningcorporatie in de gemeente Krimpenerwaard, hebben het voornemen
juridisch te fuseren. Mozaïek Wonen heeft het college van Burgemeester
en Wethouders gevraagd naar haar zienswijze op deze fusie. De wens is
om die fusie per 1 april maar uiterlijk 1 juli 2020 te effectueren.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen fusie
tussen woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woningstichting Gouderak,
waarin staat opgenomen dat het college niet afwijzend tegenover het
voornemen staat.

2.7 H. Niezen

Programmaplan Energietransitie gebouwde omgeving 2019-2022
samenvatting:
Als uitvoering van het internationale Klimaatverdrag, het klimaatakkoord
van Parijs en de Nederlandse Klimaatwet heeft Nederland haar eigen
Klimaatakkoord opgesteld. Uitgangspunt is het terugdringen van de CO2
uitstoot in 2030 met 49% ten opzichte van 1990. Onderdeel van het
Klimaatakkoord is de klimaattafel gebouwde omgeving. Voor de gebouwde
omgeving is afgesproken om voor 2030 1,5 miljoen huizen aardgasvrij te
maken. Voor Gouda zou dit uitkomen op zo’n 6000 woningen.
Het Programmaplan Energietransitie gebouwde omgeving 2019-2022
beschrijft hoe Gouda invulling gaat geven aan deze afspraken uit het
Klimaatakkoord.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van bijgevoegd programmaplan Energietransitie
gebouwde omgeving 2019-2022.
2. Het informeren van de raad via bijgevoegd memo.
3. Het ter informatie opsturen van het programmaplan Energietransitie
gebouwde omgeving 2019-2022 naar de raad.
4. Het ter informatie opsturen van het eerder vastgestelde programmaplan
Regionale Energiestrategie Midden-Holland naar de raad.

