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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 15 november 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 15 november 2016.

2.

M. Schoenmaker

Collegekosten overzichten
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft
gepubliceerd. In drie eerder vastgestelde overzichten is nu ook de
kostenpost ‘overige goederen en diensten’ opgenomen die nog ontbrak
(o.a. voor kosten collegeconferenties).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de drie gewijzigde overzichten met collegekosten;
2. publicatie van de overzichten op www.gouda.nl/college.

3.

C.P. Dijkstra

Gedwongen kader onderwerpen
samenvatting
In het BOSD van 27/10 is besloten over een aantal onderwerpen m.b.t.
gedwongen kader Jeugd.
Deze onderwerpen worden gezamenlijk in het college van 22 november
ter besluitvorming voorgelegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennis nemen van de evaluatie 2016 van de
Jeugdbeschermingstafel Midden-Holland en in te stemmen met de in de
evaluatie opgenomen aanbevelingen
(zie bijlage 1. Evaluatie jeugdbeschermingstafel Midden-Holland 2016);
2. het kennis nemen van het plan van aanpak voor de inzet van drang /
preventieve jeugdbescherming ‘Ieder kind beschermd’, en in te stemmen
met de in het plan opgenomen aanbevelingen
(zie bijlage 2. Plan van aanpak voor de inzet van drang / preventieve
jeugdbescherming ‘Ieder kind beschermd’);
3. het instemmen met het aangepaste overzicht mandaten en
machtigingen Jeugdwet en verordening Jeugdhulp en deze te verwerken
in de Mandaatregeling van de gemeente Gouda met uitzondering van de
voorgestelde aanpassingen bij de artikelen 3.1 lid 5 en 3.5 lid 3. Het
jaarlijks vaststellen van de evaluaties gebeurt door het college van
burgemeester en wethouders.
(zie bijlage 3. Aangepast overzicht mandaten en machtigingen Jeugdwet
en verordening Jeugdhulp).

4.

C.P. Dijkstra

Vaststellen Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 &
besluiten Pgb Jeugd
samenvatting
Het college kan jaarlijks per 1 januari in het kader van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning Gouda 2015 en de op die verordening
berustende Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda de
geldende bedragen met betrekking tot de maatschappelijke
ondersteuning indexeren of aanpassen. Via de regeling Pgb jeugdhulp
Gouda 2015 is de hoogte van het Pgb geregeld voor Jeugd. Ook het
gemeentelijke beleid van de eigen bijdrage wordt geregeld via de
Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017 via de zogenaamde
‘CAK parameters’.
Om inwoners voor 1 januari 2017 duidelijkheid te geven over eventuele
wijzigingen en deze gevolgen te kunnen verwerken in de systemen van
de gemeente, SVB en CAK dient besluitvorming hierover in november
plaats te vinden. Dit geeft alle partijen in december de tijd alle wijzigingen
door te voeren zodat de jaarovergang van 2016 naar 2017 soepel
verloopt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017;
2. het aanpassen van de CAK parameters eigen bijdrage via de Regeling
maatschappelijke ondersteuning 2017;
3. het informeren van de Raad en Gemeentelijke Adviesraad Sociaal
Domein (GASD) over dit besluit;

4. het publiceren van de Regeling maatschappelijk ondersteuning 2017;
5. het gelijk houden van de Pgb-tarieven 2017 voor Jeugdhulp aan de
gehanteerde tarieven in 2016.

5.

C.P. Dijkstra

Vaststelling Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage
2017 (HHT)
samenvatting
Via de meicirculaire 2016 is duidelijk geworden dat de gemeente via een
taakmutatie van de algemene uitkering structureel een bedrag ontvangt
om de beoogde doelen van de HHT te realiseren, waarbij de middelen
ook breder ingezet mogen worden. Voor Gouda is dat € 175.000 in 2017
oplopend tot € 432.000 in 2021.
De ontstane situatie betreffende het college deze zomer heeft de
planvorming voor het structureel vormgeven van de huishoudelijke hulp
toelage ernstig vertraagd. Zodoende wordt hier het besluit voorgelegd om
de huidige tijdelijke regeling met één jaar te verlengen.
Met het verlengen van de Tijdelijke subsidieregeling valt het aflopen in
2018 gelijk met het aflopen van de regionale maatwerkovereenkomsten
hulp bij het huishouden. Dit biedt de mogelijkheid om per 1 januari 2018
de gehele hulp bij het huishouden opnieuw vorm te geven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het verlengen van de tijdelijke subsidieregeling Huishoudelijke Hulp
Toelage (HHT) voor het jaar 2017;
2. het kennis nemen van de overeenkomst voor het uitvoeren van de
Huishoudelijke Hulp Toelage te sluiten met Vierstroom en Lelie
Zorggroep;
3. het beschikbaar stellen van de middelen die via de meicirculaire 2016
voor de structurele voortzetting van de HHT zijn opgenomen in 2017 voor
de tijdelijke subsidieregeling HHT;
4. het bij de eerst volgende begrotingswijziging aan de raad voorstellen
om € 175.000 (beschikbaar bedrag 2017) toe te voegen aan het
functionele programma;
5. het bij het eerste ijkmoment 2017 aan de raad voorstellen € 75.000
van het overschot 2015 en 2016 extra beschikbaar te stellen voor de
toelage in 2017 en het overige deel van het overschot (ongeveer €
325.000) over te hevelen naar de reserve sociaal domein;
6. het vaststellen van het plafondbedrag voor de tijdelijke
subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voor 2017 op €
250.000;
7. het volmachten van Wethouder Dijkstra om de overeenkomsten met
de betreffende zorgverleners ter uitvoering van de subsidiebeschikkingen
te ondertekenen.

6.

H. Niezen

Voorstel ondertekening samenwerkingsovereenkomst laadpalen &
mandaatbesluit
samenvatting
In de zomer heeft de Europese aanbestedingsprocedure voor een
concessie voor Openbare Laaddiensten in de publieke ruimte

plaatsgevonden. Uitkomst van deze concessie is dat Engie de
aanbesteding heeft gewonnen en dat nu het moment is om de
concessieovereenkomst aan te gaan. Het hoofd van de afdeling
Ruimtelijk beleid en advies is hiertoe gemandateerd.
De omvangrijke aanbesteding is gedaan binnen de Metropoolregio
Rotterdam Den Haag (MRDH), waarbinnen 16 gemeenten mee doen. De
gemeente Gouda heeft zich bij dit samenwerkingsverband aangesloten.
In gezamenlijkheid is naast de concessieovereenkomst een
samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten
opgesteld. Hierin worden afspraken gemaakt voor het delen van kennis
en afstemming van contacten met de concessiehouder.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst voor Openbare
Laaddiensten voor Elektrische voertuigen;
2. het machtigen van de wethouder Duurzaamheid tot het ondertekenen
van de samenwerkingsovereenkomst concessie Openbare Laaddiensten
Elektrische Voertuigen.

