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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus onder meer de volgende
besluiten genomen:

Gedragsregels voor taxichauffeurs
Een wijziging in de verordening maakt het mogelijk voor het college om gedragsregels voor taxichauffeurs
op te stellen. De aanleiding is dat met name in de weekenden wel eens incidenten tussen de chauffeurs
plaats vinden. Dit zorgt voor onveilige situaties. Het invoegen van een nieuw artikel in de verordening (APV)
maakt het juridisch mogelijk om regels te stellen en handhavend op te kunnen treden. Dit in het belang van
de kwaliteit van het taxivervoer in Gouda.
Invoering participatieverklaring statushouders
De gemeente wil dat iedereen meedoet in de maatschappij. Zo ook de statushouders: een asielzoeker die
een verblijfsvergunning heeft gekregen. Het Rijk stelt hiervoor vanaf 2016 meer geld beschikbaar: van
€1.000 naar €2.370 per statushouder. Gouda grijpt de mogelijkheid aan om met terugwerkende kracht in
aanmerking te komen voor deze verhoogde bijdrage. Het gaat onder meer om het helpen bij het aanvragen
van uitkering en toeslagen, het aanmelden bij zorgverzekering, het regelen van een bank, het aanmelden bij
inburgeringcursussen en het zorgen dat de kinderen op een school komen.
Het ondertekenen van een zogenaamde participatieverklaring gaat een centraal onderdeel van de start van
de eigen (formele) inburgering en participatie van de statushouder vormen. Hierin staat onder meer dat de
statushouder de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit) onderschrijft.
Vluchtelingenwerk voert dit in Gouda uit. In samenwerking met Vluchtelingenwerk wordt zo vroeg mogelijk
gezorgd voor een ‘warme overdracht’ naar het Werk en Ontwikkelcentrum. Binnen het Werk- en
Ontwikkelcentrum wordt bemiddeld naar werk, training, het opdoen van werkervaring en het in beweging zijn
en blijven. Veel statushouders zullen in het begin door hun de taalachterstand beginnen met vrijwilligerswerk
binnen bijvoorbeeld het bestaande Goudse programma Maatschappelijk Actief. Dit programma is voor
statushouders beschikbaar, net als voor andere Gouwenaars met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Technisch uitstelverzoek van COA voor AZC
Het COA heeft 2 maanden extra tijd gevraagd voor de periode waarin het ministerie van Veiligheid en
Justitie goedkeuring moet verlenen aan de vestiging van het AZC in Gouda. Het college heeft ingestemd met
verlenging van de uiterlijke datum in de bestuursovereenkomst naar 31 oktober 2016. Aan deze
toestemming is de nadrukkelijk voorwaarde verbonden dat dit uitstel geen gevolgen heeft voor de in de
bestuursovereenkomst gemaakte afspraken, inclusief de startdatum van het AZC (uiteraard mits
goedkeuring van de toezichthouder wordt verkregen).

