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1. M. Schoenmaker

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

2. M. Schoenmaker

Aanwijzen Partycentrum Le Patapouf als Huis der gemeente
samenvatting
De afdeling Services van de gemeente Gouda heeft op 12 februari 2016
een verzoek ontvangen van dhr. H. Eikenaar, eigenaar van
partycentrum Le Patapouf, om partycentrum Le Patapouf aan te wijzen
als “huis der gemeente”.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanwijzen van het partycentrum Le Patapouf, Kolkmanstraat 1-3
te Gouda als "huis der gemeente".

3. M. Schoenmaker

Subsidieaanvraag preventie radicalisering
samenvatting
Bijgaand projectvoorstel is ontstaan vanuit gesprekken met een tweetal
Goudse sleutelfiguren in het kader van de aanpak polarisatie en
islamitische radicalisering. Deze beide sleutelfiguren- zelf moeders van
Marokkaans-Nederlandse afkomst en daarnaast als professional
werkzaam in Gouda- constateren onzekerheid bij ouders en jongeren
ten aanzien van het thema radicalisering.
De initiatiefnemers willen met hun voorstel mensen met verschillende
achtergronden bereiken, enerzijds verdiepend door
groepsbijeenkomsten, anderzijds met eenmalige activiteiten die het
onderwerp radicalisering en jihadisme bij een grote groep onder de
aandacht brengt. Doel is om mensen aan de basis weerbaar te maken
en hen te ondersteunen bij het vinden van de eigen plek die zij willen
innemen binnen
deze maatschappij. Ook is het doel om jeugdigen op te laten groeien in
een veilige omgeving zodat er geen voedingsbodem voor
radicalisering/jihadisme ontstaat. Het project is voor de duur van een
jaar en wordt gezien als een pilot.
Aangezien een van beide dames werkzaam is voor de GGD heeft de
GGD het op zich genomen de subsidieaanvrager te zijn. Met de GGD
wordt dan ook verder de afhandeling van de subsidieaanvraag gedaan.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. toekenning van een subsidiebedrag van €35.295,- aan de GGD voor
de duur van 1 jaar;
2. het verlenen van een mandaat aan de burgemeester om na
besluitvorming de subsidiebeschikking te tekenen.

4. R.A. Tetteroo

Zienswijze verkoop Nieuwehaven 308-312
samenvatting
Woningcorporatie Mozaïek Wonen wil de panden gelegen aan de
Nieuwehaven 308-312 te Gouda in verhuurde staat op de vrije markt
verkopen. De woningcorporatie vraagt de gemeente haar zienswijze op
deze voorgenomen verkoop te geven. De Autoriteit Woningcorporaties
moet de verkoop uiteindelijk namens de minister voor Wonen en
Rijksdienst goedkeuren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het innemen van het standpunt dat er in het belang van de lokale
volkshuisvesting geen aanleiding is voor een negatieve zienswijze op de
voorgenomen verkoop van de panden gelegen aan de Nieuwehaven
308-312 te Gouda door woningcorporatie Mozaïek Wonen;
2. het in kennis stellen van onder 1 verwoorde besluit door toezending
van bijgevoegde brief na ondertekening.

5. J.M. de Laat

Convenant Organisatie-ontwikkeling 2016
samenvatting
Op 19 februari 2016 is in een zogenoemd ‘Koffiemoment Georganiseerd
Overleg’ tussen de wethouder voor Personeel en Bedrijfsvoering in de

hoedanigheid van voorzitter van het Georganiseerd Overleg en de
vakbondsdelegatie overeenstemming bereikt over een nieuw convenant
voor de periode van 1 maart 2016 tot en met 31 december 2017, het
Convenant Organisatie-ontwikkeling 2016. Vervolgens hebben de WORbestuurder en de ondernemingsraad in de Overlegvergadering van 29
februari 2016 hier ook overeenstemming over bereikt.
Wanneer 'normaal management' in het kader van de doorontwikkeling
van de organisatie niet voldoende blijkt te zijn, is er sprake van een
organisatiewijziging waarbij er twee regimes zijn om de personele
gevolgen op te vangen:
1. De basisvorm zoals vastgelegd in het Sociaal statuut gemeente
Gouda 2000 in samenhang met hoofdstuk 10d CAR; of
2. De aanvullend afspraken zoals vastgelegd in het Convenant
Organisatie-ontwikkeling 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het Convenant Organisatie-ontwikkeling 2016.

6. J.M. de Laat
L.J. Werger

Toepassing landelijk controleprotocol en versoepeling
factuurafhandeling (NSDMH)
samenvatting
Alle colleges van BenW in de regio Midden-Holland wordt het besluit
voorgelegd om:
(1) toepassing van het landelijke controleprotocol door zorgaanbieders
toe te staan - dit is in afwijking van een eerder genomen besluit om te
werken met een regionaal controleprotocol (omdat destijds nog geen
landelijk protocol beschikbaar was)
(2) de factuurafhandeling over 2015 te versoepelen - dit is een
formalisering van een werkwijze die de afgelopen weken in pilotvorm al
is toegepast door het NSDMH
(3) het NSDMH opdracht te geven een voorstel te maken voor de
factuurafhandeling 2016
Deze besluiten zijn reeds besproken in het RSO en het BOSD.
De stukken zijn voorbereid door het NSDMH.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. instemmen met verzoeken van zorgaanbieders die uit willen gaan
van het landelijk controleprotocol (in plaats van het regionale
controleprotocol);
2. versoepeling van de factuurafhandeling over het jaar 2015 voor
overgangscliënten, voor nieuwe cliënten waarvan het zorgtraject in 2015
is afgesloten, alsmede voor de controle op de zorgcodes;
3. het geven van opdracht aan het NSDMH om uiterlijk in maart 2016
een voorstel gereed te hebben voor de structurele afhandeling van de
facturen vanaf 2016.

7. H. Niezen

Besluitvorming deelname Citydeal Klimaatadaptatie
samenvatting
Het Rijk werkt met steden aan de uitwerking van de Agenda Stad. Die

moet de groei, innovatie en leefbaarheid van steden versterken, en
daarmee het verdienvermogen van Nederland als geheel. In ‘City Deals’
worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, private
organisaties en overheden verankerd. Die deals moeten leiden tot
stedelijke proeftuinen rond maatschappelijke vraagstukken of tot
maatregelen om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s)
te versterken.
Sinds de deltabeslissing ruimtelijke adaptatie is de gemeente verplicht
om beleid op te stellen voor de bestendigheid tegen extreme neerslag,
hitte en droogte. Ruimtelijke adaptatie als gevolg van het veranderende
klimaat is een complexe en langjarige opgave. We moeten een nieuwe
manier omgaan met beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
Steden kunnen veel leren van elkaars opgaven, belemmeringen en
succesvoorbeelden.
Het doel van deze City Deal is het versterken van onze aanpak voor
klimaatbestendig realiseren en beheren van het stedelijk gebied met de
grootste maatschappelijke meerwaarde voor de stedelijke samenleving.
Deze City Deal klimaatadaptatie is voorbereid door de gemeenten
Zwolle, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. Samen met de Unie van
Waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu pakken zij
een aantal specifieke vraagstukken op. Dit doen ze via het inbrengen
van concrete praktijkprojecten. Daarin wordt experimenteerruimte
geboden op het gebied van innovatie, bewustwording, governance en
financiering.
De City Deal beslaat een samenwerkingsprogramma van vier jaar. De
kern van het programma wordt gevormd door zeven thema’s, waarvan
één thema voor ons van belang is: “klimaatbestendig historisch
erfgoed”; hoe we behoud en beheer van de monumentale waarden
kunnen laten samengaan met het realiseren van maatregelen die
noodzakelijk zijn om de veiligheid of leefbaarheid van de stad in stand te
houden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ondertekenen van de Citydeal Klimaatadaptatie tijdens
bijeenkomst op 9 maart 2016;
2. het mandateren van Wethouder Niezen voor de ondertekening;
3. het opstellen van een raadsmemo over dit onderwerp.

