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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 28 mei 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 28 mei 2019.

2. M. Salet

ALV VNG 5 juni 2019
Bijgaand de annotatie voor de ALV van de VNG op 5 juni 2019.
Tevens kunnen bij dit agendapunt door de bestuurders moties
ingebracht worden om te bepalen of ze gesteund worden door het
college van Gouda.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Het kennisnemen van de annotatie voor de ALV van de VNG op
5 juni 2019.

3. M. Salet

Motie ALV VNG 5 juni
samenvatting:
De onderhandelingen voor het Klimaatakkoord zijn bijna afgerond,
dit betekent dat als gemeenten nog iets mee willen geven aan de VNG
voor de onderhandelingstafel de Algemene Ledenvergadering van 5 juni
daartoe het moment is. Er zijn daartoe twee moties ingediend, één over
het Klimaatakkoord in het algemeen en één over zonne-energie.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het actief ondersteunen van de motie inzake Klimaatakkoord door
deze mede namens Gouda in te laten dienen tijdens de ALV van de
VNG op 5 juni 2019.
2. Het stemmen voor de motie inzake Daken voor zonne-energie tijdens
de ALV van de VNG op 5 juni 2019.

4. M. Salet

Beleidsdoelstellingen boekjaarsubsidies 2020
samenvatting:
Elk jaar worden de beleidsdoelstellingen voor de subsidieverlening
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Deze
vormen het toetsingskader voor subsidieverstrekking. De
beleidsdoelstellingen zijn een vertaling van bestaand beleid en nieuw
vastgesteld beleid. De activiteiten in de subsidieaanvragen dienen aan
te sluiten op de geformuleerde beleidsdoelstellingen.
Instellingen kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2019 subsidie aanvragen
voor het subsidiejaar 2020 en moeten ruim voor die tijd op de hoogte
worden gesteld van de geldende beleidsdoelstellingen.
Na behandeling in het college van 21 mei zijn de beleidsdoelstellingen
aangevuld met beleidsdoelstellingen gericht op preventie van armoede
en schulden door het bieden van huiswerkbegeleiding aan jongeren uit
minder vermogende gezinnen en door kinderen en jeugd financiële
educatie te bieden. Tevens is het financieel kader van de doelstellingen
met betrekking tot inclusie en burgerschap geactualiseerd na overleg
met portefeuillehouder.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de beleidsdoelstellingen subsidieverlening 2020,
met een tekstuele aanpassing.

5. C.P. Dijkstra

Sociaal Medische Indicatie
samenvatting:
De SMI is een vangnetregeling die de gemeente de mogelijkheid geeft
om gezinnen tijdelijk financieel te ondersteunen in de kosten van
kinderopvang als zij om sociaal-medische redenen niet in aanmerking
komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze nieuwe regeling sociaalmedische indicatie is een aanvulling op de andere regelingen in het
brede sociale domein.

Bij de vaststelling van de SMI-regeling in 2013 is afgesproken deze
regeling op termijn bij Jeugd/Wmo onder te brengen. Met dit voorstel
wordt hieraan voldaan.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de beleidsregels sociaal- medische indicatie
Gouda 2019;
2. Het intrekken van de beleidsregels bijzondere bijstand kosten
kinderopvang sociaal-medische indicatie Gouda 2013.
6. R.A. Tetteroo

Intrekken van aanwijzingsbesluit op grond van de Wet
voorkeursrecht gemeenten te Westergouwe
samenvatting:
Door het van rechtswege komen te vervallen van het Voorkeursrecht op
een aantal gronden in Westergouwe, zal het aanwijzingsbesluit, welke
ingeschreven staat in het Beperkingen Register van de Landelijke
Voorziening Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Bepalingen bij het
kadaster, expliciet ingetrokken moeten worden. Wettelijk gezien zal het
college het intrekkingsbesluit moeten nemen voor de niet werkende
besluiten en deze vervallen moeten verklaren, zodat het
Beperkingenregister weer in overeenstemming is met de werkelijkheid.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Het intrekken van het besluit met div. nummer 535505 van
8 oktober 2008, tot aanwijzing van de percelen zoals opgenomen in
de bij dit besluit behorende perceel lijst en kadastrale tekening.

7. R.A. Tetteroo

Pilot inzet ervaringsdeskundigheid bij schuldenproblematiek
samenvatting
Bij zowel de besluitvorming over het beleidskader ‘Samen mee(r) doen’
op 8 maart 2017 als de besluitvorming over het in eigen beheer gaan
uitvoeren van schuldhulpverlening op 29 november 2018 heeft de
gemeenteraad het college verzocht om ervaringsdeskundigen een rol te
geven bij de doorontwikkeling van beleid en uitvoering van schuldhulp
en de aanpak van armoede. Voorgesteld wordt om aan die motie te
voldoen door ervaringsdeskundigen in te zetten bij de aanpak van
schulden en daarvoor een pilot te starten en zo de initiële
bijeenkomsten verder uit te bouwen. Ervaringsdeskundigen kunnen
worden ingezet als voorlichter, ondersteuner van cliënten bij
schuldhulpverlening individueel en in krachtgroepen. De werving,
training en begeleiding van ervaringsdeskundigen zal worden opgepakt
door de Stichting Kernkracht.
Bij het aannemen van de motie op 29 november 2017 heeft de raad een
opdracht verstrekt aan het college voor de inzet van mensen met
ervaring. De bekostiging van die inzet was niet voorzien in de begroting
van het beleidskader armoede en schulden. Voorgesteld om deze pilot
te financieren uit de reserve sociaal domein, conform de motie van D66

van 8 maart 2017 om overschotten van het budget voor armoedebeleid
gedeeltelijk te reserveren voor pilots ter innovatie van de aanpak.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Conform de motie van de gemeenteraad van 29 november 2017 een
experiment voor de duur van twee jaar te starten met ervaringsdeskundigen schuldhulpverlening, in de rol van voorlichter en
ondersteuner van inwoners met schulden zowel individueel als
groepsgewijs.
2. Hiervoor de samenwerking aan te gaan met Stichting Kernkracht.
3. In 2021 te evalueren of de inzet van ervaringsdeskundigen dient te
worden voortgezet.
4. De kosten ad € 63.100,- per jaar voor dit experiment te dekken uit de
reserve sociaal domein en daarmee te voldoen aan de motie van 9
maart 2017 waarin de raad vraagt om overschotten uit voorgaande
jaren te reserveren voor innovaties op de aanpak armoede en
schulden.
8. M. Bunnik

1e begrotingswijziging 2019
samenvatting:
Als onderdeel van het 1e ijkmoment binnen de PenC-cyclus wordt de 1e
begrotingswijziging 2019 ter besluitvorming voorgelegd. Hierin zijn de
financiële consequenties van ontwikkelingen na de vaststelling van de
programmabegroting 2019-2022 uitgewerkt zoals de jaarstukken 2018
en de voortgang eerste vier maanden 2019. Als onderdeel van het 1e
ijkmoment binnen de PenC-cyclus wordt de 1e begrotingswijziging 2019
ter besluitvorming voorgelegd. Hierin zijn de financiële consequenties
van ontwikkelingen na de vaststelling van de programmabegroting
2019-2022 uitgewerkt zoals de jaarstukken 2018 en de voortgang
eerste vier maanden 2019.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aanbieden van de 1e begrotingswijziging 2019 aan de
gemeenteraad ter vaststelling, met een tekstuele aanpassing.

9. M. Bunnik

Kadernota 2020 - 2023
samenvatting:
Het 1e ijkmoment 2019, een vast onderdeel van PenC-cyclus van de
gemeente Gouda, staat op 10 en 17 juli op de agenda van de raad.
Tijdens dit ijkmoment komen de volgende documenten aan de orde:
1. de jaarrekening 2018;
2. de 1e begrotingswijziging 2019;
3. de Kadernota 2020 – 2023;
Voorliggend stuk richt zich op dit derde onderdeel van het 1e ijkmoment:
de Kadernota 2020 - 2023. In de Kadernota wordt ook een voorzichtige
doorkijk naar 2023 gegeven. In hoofdstuk 3 zijn de intensiveringen voor
de jaarschijf 2023 incidenteel van aard.

De documenten bij 1. en 2. staan ieder als aparte documenten op de
raadsagenda ter bespreking en vaststelling.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aanbieden van de Kadernota 2020 – 2023, met een tekstuele
aanpassing, aan de gemeenteraad ter vaststelling.
2. Het mandateren van de portefeuillehouder Financiën om
noodzakelijke aanpassingen te laten verwerken in deze Kadernota.
10. M. Bunnik

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie Gouda 2017-2018
samenvatting:
Vanwege het niet tijdig invoeren van een nieuw zaaksysteem kon in
2017 geen gedetailleerde
informatie over de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften worden
verkregen. Dit is ook in 2018 het geval geweest. Uiteindelijk is besloten
om handmatig de belangrijkste gegevens over de kalenderjaren 2017
en 2018 te genereren. Dit is ook de reden dat de commissie nu een
gecombineerd jaarverslag over 2017 en 2018 presenteert. Het
jaarverslag bevat een samenvatting van de door de
Bezwaarschriftencommissie Gouda behandelde zaken.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouder besluit tot:
1. Het kennisnemen van het Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie
Gouda 2017-2018.
2. Het aanbieden van het Jaarverslag Bezwaarschriftencommissie
Gouda 2017-2018 aan de gemeenteraad met bestuurlijke reactie op
de conclusies en aanbevelingen van voornoemde commissie, met
een tekstuele aanpassing.

11. M. Bunnik

Raadsmemo ontwikkelingen sport
samenvatting:
Middels deze memo informeert het college de gemeenteraad over een
aantal ontwikkelingen binnen het beleidsterrein sport. Het betreft de
door Sport.Gouda uitgevoerde vitaliteitsscan en het
klanttevredenheidsonderzoek, de ontwikkelingen omtrent een lokaal
sportakkoord en het onderzoek naar de accommodatiebehoefte in
Gouda.
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.

