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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 29 november 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 29 november 2016.

2.

M. Schoenmaker
H. Niezen

Regeling taxivervoer Gouda
samenvatting
De Regeling taxivervoer Gouda is opgesteld in het belang van de
kwaliteit van het op de openbare weg
aangeboden taxivervoer in Gouda. Hiermee wordt bedoeld
personenvervoer per auto tegen betaling -niet
zijnde openbaar vervoer- dat wordt aangeboden vanaf een standplaats of
op straat. Grondslag voor de
regeling vormen de Wet personenvervoer 2000 en de Algemene
plaatselijke verordening Gouda 2009.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. het vaststellen van de Regeling taxivervoer Gouda;
2. het wijzigen van artikel 2.5 van de Beleidsregels autovrij gebied
binnenstad en andere verkeersontheffingen;
3. het vaststellen van de memo waarmee de gemeenteraad wordt
geïnformeerd.

3.

D.A. Bergman
J.M. de Laat
C.P. Dijkstra

Subsidiestaat 2017
samenvatting
Jaarlijks stelt het college van BenW de subsidiestaat vast op basis van
eerder dit jaar vastgestelde subsidiedoelstellingen als uitwerking op de
door de raad vastgestelde inhoudelijke en financiële kaders.
In de programmabegroting 2017-2020 zijn de kaders vastgesteld. De
subsidiestaat 2017 geeft per programma een overzicht van de voor het jaar
2017 te verlenen subsidies aan instellingen op terreinen van sociaalcultureel en maatschappelijk werk, welzijn, zorg, onderwijs, cultuur,
recreatie en sport.
Na vaststelling van de subsidiestaat worden de subsidiebeschikkingen
(voor 1 januari 2017) naar alle instellingen verstuurd. In de beschikkingen
worden de subsidiedoelstellingen van de gemeente vertaald naar
prestatieafspraken. Na afloop van het kalenderjaar wordt het definitieve
subsidiebedrag vastgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de subsidiestaat 2017 met een aanpassing in de
ordening;
2. het vaststellen van de subsidiestaat 2017 subsidieregeling ‘Participatie in
de Buurt 2017;
3. het rechtmatig verklaren van de te laat ingediende subsidieaanvragen
van Kwadraad, Jan van Hoof, de aanvullende aanvraag van de RDOG,
Gouda bij kaarslicht en de GGD in het kader van preventieve activiteiten
tegen radicalisering;
4. het beschikbaar stellen van in totaal € 900.000,00 voor de uitvoering van
het project omvorming bemoeizorg uit het rijksbudget voor
maatschappelijke opvang en vrouwenopvang en hiervoor € 400.000,00 in te
zetten vanuit de reserve MO/VO;
5. het mandateren van de portefeuillehouder voor verdere afhandeling van
de aangehouden aanvragen met betrekking tot de maatschappelijke opvang
(€ 500.000,00);
6. bij de eerst volgende begrotingswijziging aan de raad voor te stellen om €
400.000,00 te onttrekken aan de reserve MO/VO ten behoeve van het
project omvorming bemoeizorg;
7. het mandateren van de portefeuillehouder voor verdere afhandeling van
de gemaakte reserveringen in het budget MO/VO;
8. het verzoeken om meer informatie over de gehanteerde indexering
subsidieverstrekking 2017;
9. het inhoudelijk en procesmatig herijken van de subsidieverstrekking, o.a.
in relatie tot indexering van subsidiebedragen;

4. D.A. Bergman

Versterking economische samenwerking Groene Hart Werkt!
samenvatting
Sinds de ondertekening van het Convenant Alphen-Gouda/Midden-

Holland-Woerden in 2014 werken de aangesloten gemeenten samen in
drie bestuurlijke tafels. Een van deze tafels is gericht op de ontwikkeling
van de economie van het Groene Hart en opereert onder de noemer
Groene Hart Werkt!
In het concept-bestuursakkoord (bijlage) van de provincie Zuid-Holland
met de samenwerkende gemeenten in de driehoek Alphen a/d RijnMiddenHolland-Woerden is met betrekking tot de samenwerking in
Groene Hart Werkt!, de afspraak opgenomen om de economie (groen,
biobased, circulair) in triple helixverband te versterken, en daarvoor
gebruik te maken van de “Regionale Netwerken Topsectoren” van de
provincie Zuid-Holland.
De regeling voorziet in een 40% co-financiering door de provincie van de
totale investering door partijen met en maximum van totaal € 300.000,voor twee jaar. De subsidie is bedoeld voor versterking van het netwerk
en de samenwerking. De gemeente Alphen neemt het penvoerderschap
van de subsidie aanvraag voor haar rekening.
Het besluit dat nu voorligt betreft het instemmen met het doen van de
subsidieaanvraag bij de provincie Zuid-Holland en het bevestigen van de
inbreng namens gemeente Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. deelname aan het triple helix platform Groene Hart Werkt!;
2.cofinanciering via de ingebrachte projecten/activiteiten (zie schema
onder 1 van het collegevoorstel).

5. D.A. Bergman
R.A. Tetteroo
J.M. de Laat

Provinciaal onderzoek containerterminal Sluiseiland
samenvatting
Al enige jaren wordt door ondernemers gezocht naar een locatie voor
containeroverslag in de regio Midden-Holland. Eind 2015 hebben Gouda
Onderneemt en betrokken ondernemers (Stubbe/Van Uden en Gouda
Refractories) een brief naar de provincie Zuid-Holland gestuurd met het
verzoek om het initiatief te nemen tot een onderzoek naar de
mogelijkheid van een containeroverslagpunt op het Sluiseiland, om
vervolgens zo snel mogelijk over te gaan tot realisatie. De provincie heeft
vervolgens besloten een onderzoek in te stellen naar de verschillende
stakeholders en hun standpunten en belangen. De raad is hierover per
memo van 6 april 2016 geïnformeerd.
Dit onderzoek is inmiddels afgerond en het resultaat daarvan is per brief
van 13 oktober 2016 toegestuurd aan de gemeente en overig betrokken
partijen. (bijlage 2). De provincie heeft het college uitgenodigd om in
gesprek te gaan over het vervolg en hierover bestuurlijke afspraken te
maken. U ontvangt hierbij een voorstel om te besluiten over de
gemeentelijke uitgangspunten voor het vervolg en een memo om de raad
hierover te informeren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het in overleg gaan met provincie, regio en de initiatiefnemers van de
containerterminal op basis van de volgende uitgangspunten:
a. alle belanghebbenden moeten de kans krijgen om input te leveren en
te reageren. Gezien de impact is het belangrijk om op een juiste manier
omwonenden te informeren en betrekken. Het college zal hierop

aandringen in het overleg met provincie en neemt ook zelf het initiatief
middels gesprekken met vertegenwoordigers van bewoners en bedrijven;
b. bij het onderzoeken van nut en noodzaak van een containerterminal
moeten ook alternatieve oplossingen in beeld worden gebracht. Het
college denkt daarbij aan het gebruik van meerdere, kleinschalige laaden losfaciliteiten in de nabijheid van bedrijven met een grote
vervoersvraag;
c. de financieel-economische haalbaarheid van een containerterminal
moet worden onderbouwd. Kosten van eventuele investeringen in
infrastructuur en overlast verminderende of compenserende maatregelen
moeten daarin worden meegenomen.
d. indien bovenstaande leidt tot het oordeel dat een containerterminal
haalbaar en wenselijk is moet een zorgvuldig onderzoek worden
uitgevoerd naar potentiële locaties in de regio;
e. de gevolgen voor het woon- en leefklimaat, lokale verkeersdrukte en
de te behalen duurzaamheidswinst maken onderdeel uit van de afweging
tussen locaties.
f. het primair eigenaarschap voor verder onderzoek en onderbouwing ligt
bij de initiatiefnemers en hogere overheden.
2. Het informeren van de gemeenteraad middels bijgevoegd memo, met
mandaat wethouder De Laat voor tekstuele aanpassingen van memo en
persbericht.
3. Het opstellen van een persbericht Ecopark met mandaat wethouder
Niezen.

6.

R.A. Tetteroo

Zienswijze op ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB Vestia
samenvatting
Op grond van de nieuwe Woningwet die sinds 1 juli 2015 van kracht is,
moeten corporaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 een
scheiding aanbrengen tussen de activiteiten die van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn en de overige activiteiten (niet-DAEB).
DAEB betreft het bouwen, verhuren en beheren van sociale
huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed en het leveren van
specifieke diensten voor de leefbaarheid. Niet-DAEB betreft het bouwen,
verhuren en beheren van geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen
en commercieel bedrijfsmatig vastgoed. Zij krijgen hiervoor de tijd tot 1
januari 2018. Woningcorporaties moeten daarbij een keuze maken
tussen een juridisch splitsing, administratieve scheiding of een
combinatie van beide, de hybride variant.
Vóór 1 januari 2017 moeten woningcorporaties hun scheidingsvoorstel in
ontwerp indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties(Aw). Zij moeten
daarbij vooraf gemeenten waarin zij werkzaam zijn, vragen om een
zienswijze op het scheidingsvoorstel.
Vestia heeft haar ontwerpvoorstel voorgelegd met het verzoek om een
zienswijze daarop te geven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen
administratieve scheiding tussen activiteiten die diensten van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn, te weten het bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed
en het leveren van specifieke diensten voor de leefbaarheid, en andere

activiteiten (niet-DAEB), te weten het bouwen, verhuren en beheren van
geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen en bedrijfsmatig vastgoed,
bij Stichting Vestia zoals verwoord in bijgevoegd ontwerpvoorstel,
inhoudende dat het college daarmee instemt;
2. toezending van de onder 1 genoemde zienswijze na ondertekening
aan Vestia.

7.

R.A. Tetteroo

Zienswijze op ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB
Woonpartners Midden-Holland
samenvatting
Op grond van de nieuwe Woningwet die sinds 1 juli 2015 van kracht is,
moeten corporaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 een
scheiding aanbrengen tussen de activiteiten die diensten van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn en de overige activiteiten (niet-DAEB).
DAEB betreft het bouwen, verhuren en beheren van sociale
huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed en het leveren van
specifieke diensten voor de leefbaarheid. Niet-DAEB betreft het bouwen,
verhuren en beheren van geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen
en commercieel bedrijfsmatig vastgoed. Zij krijgen hiervoor de tijd tot 1
januari 2018. Woningcorporaties moeten daarbij een keuze maken
tussen juridische splitsing, administratieve scheiding of een combinatie
van beide, de hybride variant.
Vóór 1 januari 2017 moeten corporaties hun scheidingsvoorstel in
ontwerp indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Zij moeten
daarbij vooraf onder andere gemeenten waarin zij werkzaam zijn, vragen
om een zienswijze op het scheidingsvoorstel.
Woonpartners heeft haar ontwerpvoorstel voorgelegd met het verzoek
om een zienswijze daarop te geven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen
administratieve scheiding tussen diensten van algemeen economisch
belang (DAEB)¬, te weten het bouwen, verhuren en beheren van sociale
huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed en het leveren van
specifieke diensten voor de leefbaarheid, en andere activiteiten (nietDAEB), te weten het bouwen, verhuren en beheren van geliberaliseerde
huurwoningen, koopwoningen en bedrijfsmatig vastgoed, bij
Woonpartners Midden-Holland zoals verwoord in bijgevoegd
ontwerpvoorstel, inhoudende dat het college daarmee instemt;
2. toezending van de onder 1 genoemde zienswijze na ondertekening
aan Woonpartners Midden-Holland en in kopie aan de
Huurdersbelangenorganisatie Regio Hollands Midden.

8.

R.A. Tetteroo

Zienswijze op ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB
Woonzorg Nederland
samenvatting
Op grond van de nieuwe Woningwet die sinds 1 juli 2015 van kracht is,
moeten corporaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 een
scheiding aanbrengen tussen de activiteiten die van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn en de overige activiteiten (niet-DAEB).
DAEB betreft het bouwen, verhuren en beheren van sociale
huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed en het leveren van

specifieke diensten voor de leefbaarheid. Niet-DAEB betreft het bouwen,
verhuren en beheren van geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen
en commercieel bedrijfsmatig vastgoed. Zij krijgen hiervoor de tijd tot 1
januari 2018. Woningcorporaties moeten daarbij een keuze maken
tussen een juridische splitsing, administratieve scheiding of een
combinatie van beide, de hybride variant.
Vóór 1 januari 2017 moeten corporaties hun scheidingsvoorstel in
ontwerp indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties(Aw). Zij moeten
daarbij vooraf gemeenten waarin zij werkzaam zijn, vragen om een
zienswijze op het scheidingsvoorstel.
Woonzorg Nederland heeft haar ontwerpvoorstel voorgelegd met het
verzoek om een zienswijze daarop te geven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen
administratieve scheiding tussen activiteiten die diensten van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn, te weten het bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed
en het leveren van specifieke diensten voor de leefbaarheid, en andere
activiteiten (niet-DAEB), te weten het bouwen, verhuren en beheren van
geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen en bedrijfsmatig vastgoed,
bij Stichting Woonzorg Nederland zoals verwoord in bijgevoegd
ontwerpvoorstel, inhoudende dat het college daarmee instemt;
2. toezending van de onder 1 genoemde zienswijze na ondertekening
aan Woonzorg Nederland.

9.

R.A. Tetteroo

Zienswijze op ontwerpvoorstel scheiding DAEB/niet-DAEB Mozaïek
Wonen
samenvatting
Op grond van de nieuwe Woningwet die sinds 1 juli 2015 van kracht is,
moeten corporaties met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 een
scheiding aanbrengen tussen de activiteiten die van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn en de overige activiteiten (niet-DAEB).
DAEB betreft het bouwen, verhuren en beheren van sociale
huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed en het leveren van
specifieke diensten voor de leefbaarheid. Niet-DAEB betreft het bouwen,
verhuren en beheren van geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen
en commercieel bedrijfsmatig vastgoed. Zij krijgen hiervoor de tijd tot 1
januari 2018. Woningcorporaties moeten daarbij een keuze maken
tussen een juridisch splitsing, administratieve scheiding of een
combinatie van beide, de hybride variant.
Vóór 1 januari 2017 moeten corporaties hun scheidingsvoorstel in
ontwerp indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties (Aw). Zij moeten
daarbij vooraf onder andere gemeenten waarin zij werkzaam zijn, vragen
om een zienswijze op het scheidingsvoorstel.
Mozaïek Wonen heeft haar ontwerpvoorstel voorgelegd met het verzoek
om een zienswijze daarop te geven. In het ontwerpvoorstel houdt de
corporatie al rekening met de voorgenomen fusie met Stichting De
Woonmaat.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. vaststelling van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen
administratieve scheiding tussen activiteiten die diensten van algemeen
economisch belang (DAEB) zijn, te weten het bouwen, verhuren en
beheren van sociale huurwoningen en bepaald maatschappelijk vastgoed
en het leveren van specifieke diensten voor de leefbaarheid, en andere
activiteiten (niet-DAEB), te weten het bouwen, verhuren en beheren van
geliberaliseerde huurwoningen, koopwoningen en bedrijfsmatig vastgoed,
bij Stichting Mozaïek Wonen zoals verwoord in bijgevoegd
ontwerpvoorstel, inhoudende dat het college daarmee instemt;
2.toezending van de onder 1 genoemde zienswijze na ondertekening aan
Mozaïek Wonen en in kopie aan de Huurdersbelangenorganisatie Beter
Wonen Gouda.

10.

J.M. de Laat

Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen 2018
samenvatting
De portefeuillehouders financiën in de regio Hollands-Midden hebben,
zoals ieder jaar plaatsvindt, in het bestuurlijk overleg van 10 november
2016 een financieel kader vastgesteld voor de begroting 2018 voor de
Gemeenschappelijke Regelingen. Bijgaand voorstel ligt nu aan het
college ter bespreking voor.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisneming van de financiële kaderstelling van het bestuurlijk
overleg gemeenschappelijke regelingen Hollands-Midden voor
begrotingen 2018;
2. het van toepassing verklaren van deze algemene kaderstelling voor
alle gemeenschappelijke regelingen waaraan Gouda deelneemt.

11. C. Dijkstra

Resultaat inkoop beschermd wonen 2017
samenvatting
Beschermd wonen is bedoeld voor personen vanaf 18 jaar met een
psychiatrische stoornis die tijdelijk of voor een langere periode niet meer
zelfstandig kunnen wonen. Er is sprake van een zeer kwetsbare groep in
de samenleving. De gemeente Gouda ontvangt, als centrumgemeente
voor opvang, het budget beschermd wonen 2017 en is daarbij door alle
gemeenten in de regio Midden Holland gevolmachtigd om namens hen
de inkoop van deze maatwerkvoorziening voor te bereiden en uit te
voeren. Dit conform de werkwijze van de maatschappelijke en
vrouwenopvang in voorgaande jaren.
In de periode tussen augustus en medio november heeft een aantal
overlegtafels en individuele inkoopgesprekken plaatsgevonden. Deze
nota informeert over het resultaat van deze gesprekken.
NOOT: de documenten Voorstel aanpassingen aan de DO BW, Criteria
innovatiefonds en aanvraagformulier innovatiefonds worden nog als
bijlagen toegevoegd aan het inkoopdocument.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van het resultaat van de onderhandelingen inzake

beschermd wonen.

Openbare collegebesluiten ter kennisneming
3.1 Verslag BO EOA
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennis nemen van het verslag van het Bestuurlijk Overleg
Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt van 27 oktober jl.
2. Het verslag door te sturen naar de gemeenteraad.
3.2 Informerend memo Interbestuurlijk toezicht
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van het memo inzake interbestuurlijk toezicht.

