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1.

BenW besluitenlijst 13 september 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 13 september 2016.

2.

Aanvraag VSV (voortijdig schoolverlaten) middelen 2017-2020
samenvatting
De ministers van OCW en SZW hebben de RMC-regio’s (voor de
Regionale Meld- en Coördinatiefunctie) gevraagd om te komen tot
een sluitende aanpak van voortijdig schoolverlaten (VSV) en voor
jongeren in een kwetsbare positie. Gouda is contactgemeente voor de
RMC regio 27 (Zuid Holland Oost) voor de aanpak van voortijdig
schoolverlaten. Op 16 juni 2016 tekenden de betrokken partners
(onderwijs, samenwerkingsverbanden passend onderwijs,
gemeenten) in regio 27 een convenant (bijgevoegd) rond de aanpak
van voortijdig schoolverlaten voor de nieuwe periode van vier jaar.
Om voor financiële middelen in aanmerking te komen voor de aanpak
van voortijdig schoolverlaten, moeten de contactgemeente (Gouda)
en contactschool (ROC ID College in regio 27) samen een aanvraag
indienen bij het ministerie van OCW.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het namens RMC contactgemeente Gouda ondertekenen van de
aanvraag voortijdig schoolverlaten voor de periode 2017-2020.

3.

Aanvullende onderbouwing noodzaak sloop schoolgebouw
Winterdijk 14
samenvatting

Het voormalige schoolgebouw Winterdijk 14 staat leeg en is vervallen.
In het kader van de openbare veiligheid is sloop gewenst en in
voorbereiding.
Op 25 februari 2016 heeft het adviesbureau TAUW namens de
gemeente Gouda bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(RvO) van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een
ontheffingsaanvraag ingediend voor de sloop van dit leegstaand
schoolgebouw.
De afgelopen maanden heeft er over deze ontheffingsaanvraag
correspondentie plaats gevonden tussen de RvO en het bureau
TAUW. In hoofdlijn kwam de inhoud van deze correspondentie er op
neer dat de RvO aanvullende informatie wilde ontvangen en het
bureau TAUW deze informatie, als die beschikbaar was, aan hen
toezond.
Ook is verschillende keren telefonisch contact geweest tussen de RvO
en het bureau TAUW.
Uiteindelijk spits de discussie zich nu er op toe dat de RvO het belang
waarop de ontheffingsaanvraag is gebaseerd, nl belang De
volksgezondheid of openbare veiligheid; en het belang. Een
dwingende reden van groot openbaar belang, niet voldoende
onderbouwd vindt, ondanks alle informatie die TAUW hierover zowel
schriftelijk als ook mondeling heeft gegeven.
Het RvO geeft aan niet overtuigd te zijn van de noodzaak van de
sloop en vraagt aanvullende informatie om de noodzaak van de sloop
te onderbouwen. Anders gaat men geen ontheffing verlenen.
Voorgesteld wordt nogmaals de noodzaak te onderschrijven in het
kader van de openbare veiligheid en aanvullend een extra argument
aan te dragen.
In bijgevoegde stukken wordt het college om een bestuurlijk besluit
gevraagd en voorgesteld de bijgevoegde bestuurlijke brief aan de
RvO te versturen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ten behoeve van het aanvullend onderbouwen van de in het
kader van de flora- en faunawet ingediende ontheffingsaanvraag bij
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) voor de sloop van
het voormalige schoolgebouw Winterdijk 14;
a. nogmaals onderschrijven dat het voormalige schoolgebouw
gesloopt wordt in het kader van de openbare veiligheid;
b. bij toekomstige verkoop en /of herontwikkeling van de locatie
Winterdijk 14 als voorwaarde opnemen dat in de dan te realiseren
gebouwen in de gevels voorzieningen moeten worden aangebracht
ten behoeve van kraamverblijfplaatsen voor vleermuizen;
2. het door middel van bijgevoegde brief met tekstuele aanpassing
aan de RvO bekend maken van de bij 1 genoemde besluiten.

4.

Integrale Crisisdienst
samenvatting
Besluitvorming over het implementatieplan voor het inrichten van een
integrale crisisdienst 0-100 voor de regio Holland-Rijnland en Midden

Holland, de borging van taken bij crisis binnen kantooruren binnen de
lokale teams en het garanderen van de afname van taken van
deelnemende partijen gedurende drie jaar. Dit collegevoorstel is
besproken in de directievergadering voorafgaand aan de agendering
voor de BenW vergadering.
Het collegevoorstel en de bijlagen zijn afgestemd met collega's van
maatschappelijk beleid, financien, communicatie, juridische zaken en
het afdelingshoofd. Relevante afdelingen van de gemeente en andere
betrokken partijen worden na vaststelling van het besluit hierover
geïnformeerd zodat zij op de hoogte zijn en hiernaar kunnen
handelen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. in te stemmen met:
a. het implementatieplan Integrale Crisisdienst Hollands Midden;
b. het borgen van de taken van de lokale teams bij crisis binnen
kantooruren binnen de eigen
gemeente (zie inrichting binnen kantooruren);
2. de RDOG HM opdracht te geven om het implementatieplan
Integrale Crisisdienst (HM) uit te voeren;
3. voor een periode van drie jaar de volgende onderdelen van de
integrale crisisdienst af te blijven nemen:
a. Crisistaken van GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen;
b. Crisisinterventieteam Jeugd van GGD HM: binnen en buiten
kantooruren;
c. Bereikbaarheid buiten kantooruren van Kwadraad (BKK).

5.

Interne controleplan 2016-2018
samenvatting
Jaarlijks maakt de Concernstaf een plan voor de Verbijzonderde
Interne Controle. In bijgevoegd interne controleplan 2016-2018 is
uitgewerkt welke onderzoeken het interne controleteam in 2016 en
volgende jaren zal gaan uitvoeren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van het interne controleplan 2016-2018, waarin is
vastgelegd welke onderzoeken de gemeente Gouda in de periode
2016-2018 zal uitvoeren;
2. het informeren van de gemeenteraad met behulp van bijgevoegde
conceptmemo.

6.

Ondertekening intentieverklaring innovatieve aanpak energie
Gouda
samenvatting
Eind 2015 bepaalde de Tweede Kamer dat vanuit de
belastingopbrengsten extra geld besteed moet worden voor
energiemaatregelen, uit te keren in subsidies voor verbeteringen in de
bestaande particuliere woningbouw. Het ministerie van BZK heeft met
de VNG afgesproken dat subsidieaanvragen ingediend kunnen
worden door gemeenten die samenwerken in bestaande regio’s.

Voorwaarde is onder andere, dat er al een bestaande aanpak is en
dat de aanvraag een innovatief karakter heeft. Hierna kortweg te
noemen: “innovatieve aanpak”. In Midden-Holland dienen Gouda,
Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk aanvragen in.
Om bestuurlijke betrokkenheid aan te tonen verlangt men op korte
termijn een ondertekende intentieverklaring, in te dienen uiterlijk 26
september.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Goudse energieaanpak “Stapsgewijs samen
betaalbaar verduurzamen” en de daarvoor in te dienen (concept)
subsidieaanvraag;
2. het ondertekenen van de door de subsidieverstrekker verlangde
intentieverklaring.

7.

Reactie aan BSGR op haalbaarheidsonderzoek integratie BAGWOZ
samenvatting
De BSGR heeft alle deelnemende gemeenten gevraagd om een
reactie te geven op een uitgevoerde business case naar de voordelen
van de integratie van de BAG-WOZ. Het voorstel van de BSGR is om
het BAG-beheer te gaan uitvoeren.
Bijgevoegd is de reactie hierop. De reacties worden besproken in de
Algemene Bestuursvergadering van de BSGR op 22 september. Wij
hebben het verzoek echter pas later gekregen dan de andere
gemeenten. Maar als het lukt om goedkeuring te krijgen op deze brief
voor 22 september kan onze reactie gelijk worden meegenomen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het beantwoorden van de brief door middel van bijgevoegde
antwoordbrief.

8.

Verlenging garantieverlening bibliotheek
samenvatting
De bibliotheek heeft bij de BNG een lening van nu nog € 720.000, met
bijbehorende gemeentegarantie. De jaarlijkse aflossing op de lening
sluit niet aan op de met die lening gefinancierde afschrijving van de
inrichting van de Chocoladefabriek. Dit zorgt voor druk op de
liquiditeitspositie. Bovendien moet een relatief hoge rente worden
betaald. De rentestand op dit moment is gunstig.
Ter voorbereiding op de nieuwe cultuurnota worden de
exploitatieproblemen van de bibliotheek geanalyseerd. Met een mix
van maatregelen hopen we een oplossing te kunnen bieden. Door de
geldlening te herfinancieren met een lening met een looptijd gelijk aan
(de afschrijving van) de inrichting wordt enerzijds de rentelast verlicht
en anderzijds de aflossingsverplichting over een langere periode
uitgesmeerd. Dit geeft lucht in zowel de exploitatie als in de structurele
geldstromen.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het verstrekken van een gemeentegarantie aan Stichting Openbare
Bibliotheek Gouda voor maximaal een bedrag van € 720.000,00 met
een looptijd tot en met 2 december 2028, ter zekerheid voor de
terugbetaling van de in de overeenkomst van geldlening
overeengekomen lening met genoemde looptijd, jaarlijks lineair
lossend op 2 december;
2. onder de in de akte van borgtocht vermelde voorwaarden
onherroepelijk en onvoorwaardelijk borg te staan jegens BNG Bank
voor de richtige nakoming van alle verplichtingen van de Stichting
Openbare Bibliotheek Gouda, uit hoofde van de (daarin genoemde)
lening, overeenkomstig de model akte van borgtocht met referentie
E2a01122010, een en ander tot een maximum bedrag van EUR
720.000,00 (te vermeerderen met de pro rata parte aan dit bedrag toe
te rekenen boeten, kosten en wettelijke en overeengekomen renten);
3. de bij besluit van 15 januari 2013 onder nummer 782204 verstrekte
gemeentegarantie welke ziet op BNG Banklening met het nummer
40.108515 in te trekken.

9.

Intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020
samenvatting
In de periode 2013-2016 doen Gouda en Zuidplas mee met de
rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het cultuuronderwijs op de
basisschool krijgt met deze subsidieregeling een nieuwe impuls, door
het stimuleren van meer samenwerking tussen scholen en culturele
instellingen, door het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen en door
deskundigheidbevordering van docenten.
Voor 2017-2020 komt er een nieuw plan. Om het beschikbare
matchingsgeld te kunnen reserveren, verlangt het ministerie van OCW
een intentieverklaring van de deelnemende gemeenten.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de intentieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit
2017-2020.

