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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 24 maart 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 24 maart 2020.

2.2 T. van Vugt

DVO Bodegraven-Reeuwijk uitvoering Leerplicht
samenvatting:
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft januari 2020 bureau Leerlingzaken
verzocht om een aanbod voor de uitvoering van de leerplichtfunctie. Het
aanbod is gedaan in de vorm van een langdurige dienstverleningsovereenkomst (DVO). Het aanbod is vergelijkbaar en gebaseerd op de al
lopende overeenkomsten met de gemeenten Krimpenerwaard en recent
Waddinxveen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aangaan van de bijgevoegde dienstverleningsovereenkomst.

2. Kennisneming van de uitbreiding van de formatie van bureau
leerlingzaken met 1,0 FTE, zijnde 0,8 FTE leerplichtambtenaar en 0,2 FTE
administratie/leerplichtconsulent.
2.3 T. van Vugt
C.P. Dijkstra

Voortgang doorontwikkeling Chocoladefabriek
samenvatting:
Na het besluit van de gemeenteraad in mei 2019 over de doorontwikkeling
van de Chocoladefabriek, is er, in afstemming met alle betrokkenen,
gewerkt aan het ontwerp, met bijbehorend bestek voor de aanbesteding, en
het inhoudelijke programma voor de 2de etage. Het ontwerp is inmiddels
klaar. Momenteel wordt daar de laatste hand aan gelegd teneinde deze rijp
te maken voor de aanbesteding. Het streven is begin april de
aanbestedingsprocedure te starten. Zie verder de toelichting in de memo
over het ontwerptraject.
Voor het inhoudelijke programma wordt er door de bibliotheek in samenwerking met de Brede School en VR-space gewerkt aan de techniekwerkplaats, waar ook het bedrijfsleven een rol in gaat spelen. De samenwerking
met het bedrijfsleven is vastgelegd in een techniekakkoord. Deze
ontwikkeling ligt goed op schema.
Libertum, het voormalige Verzetsmuseum, is met samenwerkingspartners
de vernieuwde functie aan het ontwikkelen en heeft de Dilemmashow in
samenwerking met VR-space ontwikkeld.
Deze laatste wordt al aangeboden aan scholen in de vernieuwde
Jeugdwerkplaats op de begane grond van de Chocoladefabriek.
Echter, Libertum is in de doorontwikkeling ook tegen een aantal budgettaire
uitdagingen aangelopen en heeft daarom een verzoek ingediend om een
ingroeihuur toe te passen voor de eerste jaren.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de voortgang van de doorontwikkeling van de
Chocoladefabriek
2. In te stemmen met een ingroeihuur voor Libertum na oplevering en de
financiële consequenties verwerken bij het 1e ijkoment 2020.
3. Bijgevoegde memo over de stand van zaken Doorontwikkeling
Chocoladefabriek door te sturen aan de gemeenteraad.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.4 H. Niezen
T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Vergroening Kadenbuurt
samenvatting:
In de Structuurvisie Groen van 2019 is o.a. de Kadenbuurt benoemd als
een wijk, waar bij voorrang meer openbaar groen noodzakelijk is. De
schoollocatie van SO/VSO De Ark aan de Jan Luykenstraat 1 is volledig
afgeschreven en in zeer slechte bouwkundige staat. Met het 1e
Uitvoeringsplan IHP is de voorheen beoogde nieuwbouw van de

Casimirschool op deze locatie komen te vervallen. Hier doet zich een
mogelijkheid voor die slechts eens in vele jaren voorbij komt: het gebouw,
dat in slechte staat is en na verhuizing van De Ark geen bestemming meer
heeft, kan worden gesloopt en de gemeente heeft de kans te kiezen om de
locatie van dit gebouw niet opnieuw te bebouwen en de locatie langs de
lijnen van de strategische kaders in te vullen met groen. Tevens zou
aansluitend de omgeving van het gebouw van het buurthuis (Jan
Luykenstraat 25) vergroend kunnen worden. Royal Haskoning DHV
(ingehuurd voor vervanging en herstel van het riool) heeft op verzoek van
gemeente Gouda een scenarioschets gemaakt voor de vergroening van de
locaties. Eind november 2019 is de scenarioschets gepresenteerd aan de
raadsbrede werkgroep klimaatadaptatie om te peilen hoe zij tegenover dit
initiatief staan. Deze werkgroep staat uitgesproken positief tegenover de
mogelijke vergroening. Als het college instemt met de denkrichting, die ten
grondslag ligt aan de scenarioschets, kan deze schets worden uitgewerkt
tot een voorlopig en definitief ontwerp met een proces met de bewoners
rondom en andere gebruikers van de locatie.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vergroten van de klimaatadaptatie en vergroening in de Kadenbuurt in
de omgeving Jan Luykenstraat en Eerste Hieronymus van Alphenstraat en
daartoe de volgende maatregelen te nemen:
- Onbebouwd laten van de locatie van het te slopen schoolgebouw (De
Ark) op de hoek Jan Luykenstraat/Eerste Hieronymus van Alphenstraat met
het doel er een park van te maken.
- Het niet verrekenen van de potentiële grondopbrengst van de locatie De
Ark, die ten gunste had kunnen komen van de reserve
onderwijshuisvesting.
- Onderzoeken of het terrein rondom het gebouw Jan Luykenstraat 25
(buurthuis) vergroend kan worden.
- Inzetten van een budget van ca € 440.000,- uit het Groenfonds, waarvan
€ 40.000,- voor het verder uitwerken van een plan met participatieproces
en ca. € 400.000 voor de uitvoering van de vergroening van de locaties De
Ark en buurthuis.
- Het veranderen van de bestemming Maatschappelijke doeleinden naar
bestemming Groen voor de locatie van het schoolgebouw.
- Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.5 H. Niezen

Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit parkeerverordening
samenvatting:
Op 1 oktober 2019 heeft het college het Parkeerplan Gouda 2020
vastgesteld. In het Parkeerplan is invoering van een bezoekersregeling
voor binnenstadsbewoners opgenomen. Hierbij krijgen bezoekers van
binnenstadbewoners de mogelijkheid tegen het lage bezoekerstarief te
parkeren op de parkeerterreinen nabij de binnenstad. Voor de
inwerkingtreding van deze maatregel is het noodzakelijk het
‘Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening’ aan te passen. Tegelijk wordt een
tekstuele wijziging meegenomen in artikel 11 onder a. van het
Uitvoeringsbesluit.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het bijgevoegde wijzigingsbesluit ‘Uitvoeringsbesluit
parkeerverordening’.

