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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 16 juli 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 9 juli 2019.

2. M. Salet

Nevenfunctie gemeentesecretaris
samenvatting:
De nevenfuncties van de bestuurders worden gepubliceerd op gouda.nl.
Vanwege actualisering van de functie voor de gemeentesecretaris Mw. M.
Branderhorst ligt nu een nieuwe versie voor in de collegevergadering.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het publiceren van de geactualiseerde nevenfunctie op gouda.nl.

3. T. van Vugt

Oprichting stichting t.b.v. Fonds Geef Gouda Door
samenvatting:
Het college is, op verzoek van de stuurgroep Gouda 750, voornemens een
stichting op te richten ten behoeve van het Fonds Geef Gouda Door en
daarmee de behartiging van het openbaar belang te dienen. Over het plan
om een Fonds op te richten is de raad geïnformeerd in de raadsmemo van
9 januari 2017 waarbij de voorlopige naam Fonds 1272 is genoemd. Geef
Gouda Door is de kernboodschap van het feestjaar. Dit is nu ook gekozen
als titel van het Fonds om zo aan te sluiten en herkenbaar te zijn. Gelet op
artikel 160, lid 2 uit de Gemeentewet kan het college dit alleen besluiten als
de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen of bedenkingen te uiten.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. De oprichting van de stichting ten behoeve van het Fonds Geef Gouda
door.

4. T. van Vugt

Verlenging Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie en
vaststelling subsidieplafond 2020
samenvatting:
Het rijk investeert in de periode 2020-2024 extra in de aanpak van
laaggeletterdheid. Omdat er begin 2020 pas duidelijkheid is over de impact
voor gemeenten, en het rijk zelf ook nog heel veel moet regelen, is de
bestaande regeling 2018-2019 met wat kleine wijzigingen opnieuw
opgesteld voor 2020. Voor de periode 2021-2024 zal een nieuwe regeling
worden opgesteld met de dan geldende kaders.
Het subsidieplafond 2019 is vastgesteld op € 350.000. Het college wordt
gevraagd dit bedrag ook voor 2020 vast te stellen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie
2020.
2. Vaststelling van het subsidieplafond voor 2020 op € 350.000.
3. Mandaatverlening aan de wethouder Onderwijs tot het wijzigen van het
subsidieplafond 2020 inclusief bekendmaking indien gewenst, binnen de
grenzen van het beschikbare bedrag.

5. T. van Vugt
C.P. Dijkstra
R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst Sterk techniekonderwijs
regio Gouda
samenvatting:
Het rijk heeft €100 mln per jaar beschikbaar gesteld voor een impuls aan
het technisch vmbo. De middelen gaan rechtstreeks naar de scholen. Voor
1 april 2019 moesten de VO scholen namens een regio en in afstemming
met het mbo en het bedrijfsleven plannen indienen voor de komende vier
jaar. Penvoerder Driestar College heeft namens de Goudse VO scholen de
plannen ingediend. De gemeente Gouda is met andere partners

(Techniekpunt Gouda, Gouda Onderneemt, Hoornbeck College,
mboRijnland) betrokken geweest bij de voorbereiding van de plannen.
Hoewel gemeenten officieel niet mee hoeven te tekenen, is de gemeente
Gouda gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst op 25 maart 2019
mee te ondertekenen. In het PFO Triple Helix van 11 maart 2019 is
besloten dat Wethouder T. van Vugt dit namens de gemeente zou doen en
dat het mandaat hiertoe later via een collegebesluit wordt gegeven. Dit
collegebesluit voorziet hierin.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het participeren in de samenwerking rond sterk techniekonderwijs in de
regio Gouda.
2. Te besluiten, met terugwerkende kracht, om de samenwerkingsovereenkomst Sterk Techniekonderwijs regio Gouda aan te gaan en de
ondertekening ervan d.d. 25 maart 2019 door wethouder T. van Vugt te
bekrachtigen.
3. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

6. C.P. Dijkstra

Actualisatie verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp Gouda
samenvatting:
Met ingang van 2018 is de huidige verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp Gouda in werking getreden. Deze verordening
biedt een integraal juridisch kader dat een levensbrede en eenduidige
klantbenadering in het sociaal domein faciliteert. Na bijna twee jaar met
deze verordening gewerkt te hebben is geconstateerd dat het een
actualisatie behoeft. Dit naar aanleiding van wijzigingen in wetgeving en
jurisprudentie. De modelverordening van de VNG wordt daarbij als
uitgangspunt genomen. De verordening wordt geactualiseerd aan de hand
van landelijke wetswijzigingen en de VNG modelverordening waarin
belangrijke jurisprudentie is verwerkt. De Centrale Raad van Beroep heeft
meerdere uitspraken gedaan welke van invloed zijn op de verordening.
Door deze actualisatie wordt voldaan aan landelijke wetgeving en is lokaal
beleid geborgd. De VNG modelverordening wordt dan ook als uitgangspunt
genomen voor deze actualisatie.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het actualiseren van de verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp Gouda en daartoe de conceptverordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2020 vast te stellen.
2. Het indienen van een adviesvraag bij de Goudse Adviesraad Sociaal
Domein ten behoeve van de actualisatie van de verordening
maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda.

7. C.P. Dijkstra

CEO Wmo
samenvatting:
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo (hierna: CEO Wmo) is een onderzoek
dat inzicht geeft in hoe cliënten aankijken tegen de ondersteuning die zij
krijgen. Daarmee biedt het CEO Wmo ons handvatten voor verbetering.
Het uitvoeren van een CEO Wmo is een wettelijke verplichting die jaarlijks
nagekomen dient te worden. De uitkomsten van de verplichte vragen over
toegang, kwaliteit en effect van de zorg en ondersteuning worden centraal
ontsloten via de website www.waarstaatjegemeente.nl.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het informeren van de gemeenteraad over het cliëntervaringsonderzoek
Wmo aan de hand van de voorgestelde memo voor de gemeenteraad en
het rapport Cliëntervaring Wmo.

8. C.P. Dijkstra

Uitvoeringsagenda SamenLeven 2019
samenvatting:
Voorliggende concept Uitvoeringsagenda SamenLeven 2019 gaat over
diversiteit, inclusie en burgerschap. Het is het resultaat van vele
gesprekken met partijen in de stad die met deze thema’s bezig zijn, van het
combineren en verbinden van projecten en programma’s die binnen de
gemeente op deze thema’s al bestaan, en van het uitwerken van
bestaande afspraken. Bij dit laatste gaat het met name om de Charter
Diversiteit, Gouda Regenboogstad, Motie 100 jaar kiesrecht en de
uitvoering van het VN –verdrag Handicap. De agenda bevat activiteiten die
al zijn/worden uitgevoerd en activiteiten voor de tweede helft van 2019.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de Uitvoeringsagenda SamenLeven 2019, met een
tekstuele aanpassing.
2. Het ter kennisgeving sturen van de Uitvoeringsagenda aan de
gemeenteraad, nadat de raad op 17 juli heeft ingestemd heeft met de 1e
Begrotingswijziging 2019 (waarin € 50.000 vanuit de reserve Sociaal
Domein wordt uitgetrokken voor financiering van de Uitvoeringsagenda
SamenLeven 2019).

9. C.P. Dijkstra
R.A. Tetteroo

Uitgangspunten beleid sociaal domein
samenvatting:
De looptijd van het huidig beleidskader voor het sociaal domein ‘Iedereen
doet mee’ eindigt in 2019. Inmiddels is vier jaar ervaring opgedaan met de
decentralisaties in het sociaal domein. De tijd is rijp om op basis van de
Goudse ervaringen en de (landelijke) ontwikkelingen de koers voor de

komende jaren te bepalen. Daarbij wordt voortgebouwd op de hoofdlijnen
uit het coalitieakkoord. Met het integrale beleidskader voor het sociaal
domein kan de raad meer specifiek sturing geven aan de ambitie voor de
komende jaren en de nieuwe accenten bepalen die in Gouda nodig zijn in
het sociaal domein. Het college wil voordat zij een nadere uitwerking maakt
de raad vragen om uitgangspunten. Deze vormen de basis voor het
beleidskader sociaal domein voor de periode 2020-2023. Naar verwachting
zal het beleidskader in het eerste kwartaal van 2020 ter advisering aan de
GASD worden voorgelegd en vervolgens na verwerking van het advies in
het tweede kwartaal 2020 aan de gemeenteraad van Gouda.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het hanteren van de volgende uitgangspunten voor het op te stellen
beleidskader sociaal domein:
a. Het op te stellen beleidskader omvat de beleidsmatige uitgangspunten
voor de beleidsterreinen in programma 4 van de begroting;
b. Het beleidskader bouwt voort op de ambitie en maatschappelijke doelen
uit het beleidskader ‘Iedereen doet mee’. Op basis van de opgedane
ervaringen en uitvoeringspraktijk zullen gericht verbeteringen worden
doorgevoerd en nieuwe inzichten worden vertaald naar nieuw beleid;
c. Deze verbeteringen en nieuwe inzichten zijn onder meer gericht op de
volgende thema’s:
i. Een inclusieve en ondersteunende dagelijkse leefomgeving voor hen die
kwetsbaar zijn;
ii. Preventie van problematiek om (zwaardere) problematiek te voorkomen;
iii. Een eenduidige en integrale toegang tot zorg en ondersteuning;
iv. Samenwerking in de keten, ook buiten het sociaal domein;
v. Kwaliteit van zorg en ondersteuning;
d. Het beleidskader draagt bij aan een duurzaam financieel gezond sociaal
domein;
e. De inhoudelijke beleidsdoelen zijn leidend bij samenwerking met andere
gemeenten in de regio.
2. Het ter vaststelling voorleggen aan de raad van de uitgangspunten onder
beslispunt 1, met een tekstuele aanpassing.
3. Het betrekken van de gemeenteraad bij het proces en stelt de
gemeenteraad voor in het najaar een of meerdere verdiepende
kennissessies te organiseren.

10. R.A. Tetteroo

Evaluatie / stand van zaken startersleningen
samenvatting:
Bijgevoegd memo voor de weektoezending aan de raadsleden, zoals
toegezegd in februari 2018 bij aanpassing van de verordening
startersleningen.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Bijgevoegd memo, met een tekstuele aanpassing, met de weekzending
toe te zenden aan de gemeenteraadsleden.
11. R.A. Tetteroo

Intentieovereenkomst Blokkerlocatie
samenvatting:
De huidige eigenaar van de grond rondom de Blokkerlocatie heeft WHD
gevraagd te onderzoeken of het haalbaar is de Blokkerlocatie te
transformeren tot woongebied.
Deze beoogde transformatie is in lijn met de gewenste gemeentelijke
ruimtelijke ontwikkelingen rondom de spoorzone en past binnen de
ambities van het Actieprogramma, het coalitieakkoord en de
Verstedelijkingsagenda. Het is wenselijk om een aantal heldere afspraken,
randvoorwaarden / uitgangspunten en een heldere periode van onderzoek
te benoemen en vast te leggen in een intentieovereenkomst.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besluit:
1. Tot het aangaan van een intentieovereenkomst, met een tekstuele
aanpassing, met White House Development [WHD] tot 31 december 2019
met als doel de haalbaarheid te onderzoeken ten aanzien van het
transformeren van de Blokkerlocatie naar een woongebied.
2. Tot het machtigen van wethouder Tetteroo om de gemeente Gouda ter
zake te vertegenwoordigen (waaronder de bevoegdheid om eventuele
wijzigingen aan te brengen in de intentieovereenkomst, en de definitieve
overeenkomst namens de gemeente Gouda te ondertekenen) en om alle
maatregelen in en buiten rechte te nemen die nodig zijn voor de uitvoering
van de intentieovereenkomst.

12. R.A. Tetteroo

Ontwerpbestemmingsplan Turfmarkt 60 (voormalige Turfmarktkerk)
samenvatting:
Met dit collegebesluit wordt kennisgenomen van
de randvoorwaardenkaart en ingestemd met de inhoud van het
ontwerpbestemmingsplan voor Turfmarkt 60. Het ontwerpbestemmingsplan
wordt vanaf 22 augustus voor 6 weken vrijgegeven voor het naar voren
brengen van zienswijzen. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden uit
het voorbereidingsbesluit voor Turfmarkt 60, zoals genomen door de raad
op 26 september 2018.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. Kennis te nemen van de randvoorwaardenkaart die ten grondslag ligt
aan het bestemmingsplan voor Turfmarkt 60.
2. In te stemmen met de inhoud het ontwerpbestemmingsplan “Turfmarkt
60 Gouda”, bestaande uit een verbeelding, regels en toelichting.
3. Mandaat te verlenen aan wethouder Tetteroo tot wijziging van het
ontwerpbestemmingsplan tot aan de periode van de terinzagelegging.
4. Het ontwerpbestemmingsplan “Turfmarkt 60 Gouda” vrij te geven voor
het bestuurlijk overleg ex artikel 3.1.1. Bro en vervolgens voor het naar
voren brengen van zienswijzen in de periode van 22 augustus tot en met
2 oktober 2019.
5. De memo aan de gemeenteraad vrij te geven, waarin proces en
procedure van het ontwerpbestemmingsplan worden toegelicht;
6. Tot een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.
13. R.A. Tetteroo

Uitwerkingsplan 2 fase 2 Westergouwe
samenvatting:
Hierbij wordt het college geadviseerd over het “Ontwerpuitwerkingsplan 2
fase 2 Westergouwe”. Dit plan voorziet in de bouw van appartementen op
de voormalige boerderijkavel in fase 2 en biedt de mogelijkheid om aan de
zuidkant van de hoofdontsluitingsweg rijwoningen te bouwen, bedoeld als
beleggershuurwoningen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het instemmen met het "Ontwerpuitwerkingsplan 2 fase 2
Westergouwe", met een tekstuele aanpassing.
2. Het ontwerpuitwerkingsplan voor een periode van zes weken ter inzage
te leggen, conform het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke
ordening.

14. M. Bunnik

Aanpak digitaal duurzaam archief
samenvatting:
Eén van de belangrijkste uitdagingen van het Geheugen van Gouda is om
alle informatie op een eenduidige manier op te slaan, te ontsluiten en te
beheren. Een relatief klein deel van deze informatie moet blijvend bewaard
worden (in principe voor eeuwig). Voor dit deel van de informatie is digitale
duurzaamheid en toegankelijkheid van groot belang. Met de aanschaf en
inrichting van een pre-depot, in combinatie met de andere bouwblokken
van het Geheugen van Gouda, organiseert de gemeente Gouda haar
organisatiegeheugen. Omdat Gouda dankzij het pre-depot meer controle
krijgt over haar informatiehuishouding, is er geen urgentie om met spoed
een keuze voor een e-depot variant te maken. Gouda heeft de tijd om de
bewegingen binnen het vakgebied nauwlettend te volgen en op termijn een
afgewogen keuze te maken op welke wijze ze de e-depot functionaliteit
gaat inrichten.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Instemming met de voorgestelde strategische route om te komen tot een
(pr)e-depot voor Gouda.

15. M. Bunnik

Stand van zaken met betrekking tot het Meerjaren Onderhoudsplan
(MJOP) Sportaccommodaties
samenvatting:
Middels deze memo informeert het college de gemeenteraad over de stand
van zaken met betrekking tot het MJOP sportaccommodaties.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het instemmen met bijgaande memo en deze ter kennisgeving door te
zenden naar de raad, met een tekstuele aanpassing.

16. H. Niezen

Motie Fietspaden: veiligheid en comfort
samenvatting:
November 2018 is een motie aangenomen in de raad. Daarbij is het college
verzocht om:
- De mogelijkheden te onderzoeken om de hoofdfietsroutes in Gouda te
verbeteren op het gebied van veiligheid en fietscomfort.
- Hierbij niet alleen te denken aan asfalt maar ook aan alternatieve vormen
zoals visbektegels en gerecycled plastic.
- De uitkomsten van het onderzoek uiterlijk in de eerste helft van 2019 te
delen en te verwerken in het uitvoeringsprogramma Mobiliteit.
Dit onderzoek is uitgevoerd en het voorstel is om dit voor te legen aan de
raad.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het verstrekken van het “Onderzoek fietspaden: Verbeteren fietscomfort
op hoofdfietsroutes in elementenverharding” aan de raad.
2. Het machtigen van de wethouder Stedelijk Beheer voor tekstuele
aanpassingen in de rapportage.

17. H. Niezen

Overeenkomst met Stichting Centrum voor Dierenhulpverlening
samenvatting:
De overeenkomst met het Centrum voor Dierenhulpverlening (afgekort
STCVD, voorheen Dierenambulance Gouda geheten) was voor 3 jaar
afgesproken met mogelijkheid om 2 jaar te verlengen. Die 5 jaar waren per
1 januari 2019 voorbij. De situatie is dezelfde als in 2014 bij het afsluiten
van het toenmalige contract; de gemeente heeft nog steeds een aantal

wettelijke taken die o.a. bij deze organisatie zijn ondergebracht. Er zijn
geen andere aanbieders in deze regio te vinden voor deze taken. Samen
met de gemeenten Waddinxveen, Krimpenerwaard en Zuidplas is overleg
gevoerd met de STCVD over het opnieuw aangaan van een contract. Er ligt
nu een voorstel voor een nieuwe overeenkomst, grotendeels vergelijkbaar
met de oude. Er wordt wel een nieuwe hogere prijs per inwoner
voorgesteld.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met de Stichting
Dierenhulpverlening voor de periode 2019 t/m 2021.
2. Het verhogen van de bijdrage per inwoner naar € 1,49 onder voorbehoud
dat de raad instemt met verruiming van het beschikbare budget voor
dierenwelzijn bij de vaststelling van het eerste IJkmoment 2019 op 17 juli
2019.
3. Wethouder H. Niezen te mandateren om deze overeenkomst namens
het college te ondertekenen.

