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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 25 september 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 25 september 2018.

2. T. van Vugt
M. Bunnik

Intentieverklaring Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022
samenvatting
In het kader van de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties
kunnen combinatiefuncties worden ingezet die verbindingen leggen
tussen sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en
welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven. Gouda maakt reeds sinds 2009
gebruik van deze regeling en ontvangt daartoe een te co-financieren
decentralisatie-uitkering via het Gemeentefonds. Voor deelname aan
deze impuls diende tot nu toe jaarlijks een intentieverklaring
ondertekend te worden. Vanwege nieuwe afspraken die gemaakt zijn
door de ministeries van VWS, OCW, SZW en de VNG wordt nu
gevraagd om een gemeentelijke intentieverklaring voor een periode van
vier jaren (2019 tot en met 2022).
besluit

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ondertekenen van de Verklaring Deelname Brede Regeling
Combinatiefuncties 2019-2022.

3. T. van Vugt

Subsidieplafond onderwijsachterstandenbeleid 2019 en wijziging
subsidieregeling
samenvatting
Jaarlijks ontvangt de gemeente een specifieke rijksuitkering voor de
uitvoering van het onderwijsachterstandenbeleid. De uitkering voor 2019
bedraagt € 2.539.000.
Vanaf 2018 worden de middelen voor voorschoolse educatie naar de
kinderopvangorganisaties doorgezet via de Subsidieregeling
kindgebonden financiering peuteropvang en voorschoolse educatie. De
overige middelen worden via de subsidieregeling OAB doorgezet naar
de schoolbesturen, de Brede school en de Weekendschool.
Geadviseerd wordt om twee technische wijzigingen van de
Subsidieregeling OAB vast te stellen.
Daarnaast wordt geadviseerd om, zoals gebruikelijk, een
subsidieplafond voor de subsidieregeling OAB vast te stellen en de
wethouder Onderwijs te mandateren tot eventuele wijziging van het
plafond.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het subsidieplafond onderwijsachterstandenbeleid
(OAB) 2019 op een bedrag van € 1.093.071 en bekendmaking van dit
subsidieplafond;
2. mandaatverlening van de bevoegdheid tot het wijzigen van het
subsidieplafond OAB 2019, inclusief de bekendmaking, aan de
wethouder Onderwijs tot een maximum van het door het Rijk ter
beschikking gestelde bedrag;
3. vaststelling van de wijzigingen Subsidieregeling
onderwijsachterstandenbeleid en bekendmaking van deze wijzigingen.

4. T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Hoofdlijnennotitie implementatie Omgevingswet
samenvatting
In het Coalitieakkoord 2018 – 2022 wordt het Omgevingsbeleid
genoemd als één van de vier raadsprogramma’s. Er ligt voor de
gemeente Gouda een belangrijke opgave in het ontwikkelen van de
omgevingsvisie en het omgevingsplan. Daarnaast ligt er een grote
organisatorische opgave ten aanzien van de implementatie van de
Omgevingswet, denk aan het herinrichten van processen en de
digitaliseringsopgave. De komende periode ligt de focus op de verdere
uitwerking van het hoofdlijnen-document tot een volwaardig
programmaplan en het inrichten van de programmaorganisatie.
Aan de raad is toegezegd dat zij het programmaplan Omgevingswet
ontvangen. Het College wordt gevraagd dit document met de
hoofdlijnen van de aanpak ter informatie aan de raad te sturen.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ter informatie aan de raad aanbieden van het document
Hoofdlijnen implementatie Omgevingswet;
2. een tekstuele aanpassing in de begeleidende memo aan de raad.

5. T. van Vugt
C.P. Dijkstra

Wijziging subsidieregeling kindgebonden financiering
peuteropvang en voorschoolse educatie
samenvatting
Geadviseerd wordt om de subsidieregeling kindgebonden financiering
op twee onderdelen te wijzigen: om extra artikelen op te nemen ten
behoeve van de pilots met 16 uur voorschoolse educatie (VVE) in 2019
en om de definitie van ‘peuter’ te verruimen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de wijzigingen Subsidieregeling kindgebonden
financiering peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Gouda
en bekendmaking van deze wijzigingen.

6. T. van Vugt
H. Niezen

Weeshuiscomplex, advies van de klankbordgroep
samenvatting
Op 10 oktober 2017 heeft het college besloten tot verkoop van het
voormalige Weeshuiscomplex aan White House Development. Omdat
het voormalige weeshuiscomplex een belangrijk en beeldbepalend
onderdeel van de historische Goudse binnenstad is, is besloten om een
klankbordgroep in het leven te roepen. Deze klankbordgroep is
gelegenheid geboden om mee te praten over de verdere uitwerking van
de plannen. Veel organisaties voelen zich immers betrokken bij het
complex en willen meedenken over de toekomst ervan. Dit geldt ook
voor (direct) omwonenden. De bij deze groepen aanwezige kennis over
de stad is op die wijze goed benut en ingebracht.
De gemeenteraad is via een memo, gedateerd 10 oktober 2017,
geïnformeerd over het besluit van het college tot verkoop en het
instellen van een klankbordgroep.
Voorafgaand aan de start van de klankbordgroep zijn bestuurlijk de
werkwijze, de participatiegraad en de te bespreken onderwerpen
geformuleerd (bijgevoegd). In de eerste vergadering van de
klankbordgroep is deze werkwijze besproken en vastgesteld. Op 31
januari 2018 is de klankbordgroep gestart met zijn werkzaamheden en
op 3 juli 2018 is het eindadvies uitgebracht aan het college. Het is nu
aan het college om het advies te wegen en daarover een besluit te
nemen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. Kennis te nemen van het advies van de klankbordgroep
Weeshuiscomplex en de daarin gedane aanbevelingen;
2. Invulling te geven aan het advies van de klankbordgroep
Weeshuiscomplex overeenkomstig de strekking van deze nota;

3. Wethouder Van Vugt mandaat te verlenen om in afstemming met
wethouder Niezen het overleg met de ontwikkelaar overeenkomstig de
strekking van deze nota af te ronden;
4. De gemeenteraad via bijgevoegd memo, met een tekstuele
aanpassing, te informeren over het advies van de klankbordgroep en
het besluit van het college daarover;
5. In te stemmen met de koopovereenkomst tussen White House
Development en de gemeente Gouda inzake de verkoop van het
Weeshuiscomplex en het hoofd van de afdeling Cultuur, Vastgoed en
Ontwikkeling te machtigen tot ondertekening van de overeenkomst en
om alles te doen en/of na te laten in het belang van de
eigendomsoverdracht van het onroerend goed, daaronder mede
begrepen het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen/aanvullingen
in de notariële akte.

7. R.A. Tetteroo

ESF SITS
samenvatting
De gemeente Gouda heeft, op basis van een voorstel, €190.000 ESFmiddelen toegekend gekregen, uit een budget bestemd voor innovatieve
projecten die tot Sociale Innovatie leiden. Met het voorstel wordt een
sluitende aanpak gecreëerd voor de doelgroep kwetsbare jongeren in
de leeftijd van 15 t/m 27 jaar. Het project omvat drie samenhangende
deelprojecten: Loods 15, School@Work en een Jongeren(job)coach.
Hiermee wordt een optimaal vangnet geboden ter voorkoming van
schooluitval, langdurige werkloosheid en criminaliteit, wordt aan
kwetsbare jongeren een passende opleiding geboden en/of wordt de
jongere begeleid bij het vinden en behouden van werk.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
toegekende bedrag van € 190.000 te bestemmen voor activiteiten
conform het ingediende plan ESF SITS (Sociale Innovatie en
Transnationale Samenwerking);
2. de financiële gevolgen mee te nemen bij de eerstvolgende
begrotingswijziging.

8. R.A. Tetteroo

Zienswijze op verkoop Achterwillenseweg 22a
samenvatting
Woonpartners Midden-Holland wil het pand gelegen aan de
Achterwillenseweg 22a te Gouda verkopen. De woningcorporatie vraagt
de gemeente haar zienswijze op deze voorgenomen verkoop te geven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen
verkoop van het pand gelegen aan de Achterwillenseweg 22a te Gouda,
inhoudende dat het college geen bezwaar heeft tegen deze verkoop
aan FABhouse BV;

2. toezending van de onder 1 genoemde zienswijze na ondertekening
aan Woonpartners Midden-Holland.

9. C.P. Dijkstra

Afronding fase 1 bestuursopdracht: met nieuwe energie werken
aan een financieel, gezond, sociaal Gouda
samenvatting
Begin 2018 heeft het college de bestuursopdracht Financieel Gezond
Sociaal vastgesteld die luidt: Formuleer op basis van een gedegen
analyse, mogelijke scenario’s met concrete maatregelen voor de korte
en lange termijn, die leiden tot een financieel gezond sociaal domein
waar de uitgaven in evenwicht zijn met de beschikbare middelen.
In de Programmabegroting 2019 en in het financieel perspectief 2019 2022 is het uitgangspunt dat uitgaven en inkomsten in evenwicht zijn.
Bij de P&C momenten (ijkmomenten binnen de P&C cyclus) worden
periodiek de financiële ramingen geactualiseerd en wordt bepaald of de
ambities (inhoudelijk en financieel) passen binnen de uitgangspunten.
De herijkte prognose van het verschil tussen inkomsten en uitgaven
sociaal domein op basis van het jaarresultaat 2017; halfjaarresultaat
2018 en de financiële vertaling van het coalitieakkoord is verwerkt in de
programmabegroting 2019-2022.
In het bijgevoegde rapport ‘Met nieuwe energie werken aan een
financieel, gezond, sociaal Gouda’ is het resultaat van fase 1 van de
bestuursopdracht beschreven. Tegelijk met de oplevering van dit
resultaat wordt de bestuursopdracht herijkt vanwege de installatie van
het nieuwe college en het coalitieakkoord (juni 2018). De
bestuursopdracht gaat op in het nieuwe coalitieprogramma “vernieuwing
sociaal domein”.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ten aanzien van de reikwijdte van de bestuursopdracht aan te sluiten
bij de in de programma begroting 2019-2022 financiële kaders,
waarmee inkomsten en uitgaven in balans zijn;
2. de volgende maatregelen die balans brengen in de inkomsten en
uitgaven vast te stellen:
a. technische maatregelen te verwerken in de begroting,
b. verzilveringsmaatregel Gewoon Thuis: ambulantiseren Beschermd
Wonen,
c. verzilveringsmaatregel Gewoon Thuis Jeugd: ambulantiseren
residentieel en gesloten verblijf,
d. verzilveringsmaatregel Jeugd: Normaliseren (s)GGZ Jeugd naar
BGGZ Jeugd,
e. voortzetting toets op maatwerk Jeugd,
f. verzilveringsmaatregel ombuigen ongewenste effecten transformatie
inkoop en toegang,
3. fase 1 van de bestuursopdracht financieel gezond Gouda af te sluiten
en over te gaan naar een programma vernieuwing sociaal domein met
de volgende drie programmalijnen:
a. doorontwikkeling van Monitoring en analyse instrumentarium,
b. implementatie van de bovengenoemde maatregelen,
c. nieuw integraalbeleid sociaal domein,

4. het informeren van de Raad en de Gemeentelijke Adviesraad Sociaal
Domein (GASD) over dit besluit via bijgevoegd raadsmemo, met een
tekstuele aanpassing;
5. het mandateren van Wethouder Dijkstra voor een tekstuele
aanpassing in het memo aan de raad.

