concept besluitenlijst
b en w-vergadering
Aanwezig

Burgemeester M. Schoenmaker
Wethouder T. van Vugt
Wethouder C.P. Dijkstra
Wethouder R.A. Tetteroo
Wethouder M. Bunnik
Wethouder H. Niezen
Gemeentesecretaris/ algemeen directeur E.M.
Branderhorst
Hoofd Bestuurs- en managementondersteuning
P. Schraven

Afwezig

-

27 november 2018

1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 20 november 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 20 november 2018.

2. M. Schoenmaker

Wijziging Subsidieplafond inbraakwerende maatregelen
samenvatting
Het subsidieplafond, dat is opgenomen in de Subsidieregeling
inbraakwerende maatregelen Gouda, loopt tot en met 31 december
2018. In de Kadernota is hiervoor het komende jaar een bedrag van
€ 50.000,00 opgenomen en goedgekeurd. Met voorgestelde wijziging
wordt een nieuw subsidieplafond van € 50.000,00 opgenomen in de
subsidieregeling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van bijgevoegd wijzigingsbesluit subsidieregeling
inbraakwerende maatregelen.

3. T. van Vugt

Wijziging Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010
samenvatting
De Rijksoverheid streeft ernaar alle regels op het gebied van
brandveiligheid landelijk te uniformeren. Voor bouwwerken is dat sinds 1
april 2012 geregeld in het Bouwbesluit 2012.
Sinds 1 januari 2018 gelden er ook landelijke regels voor de
brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Het Besluit brandveilig gebruik
en basishulpverlening overige plaatsen is op die datum in werking
getreden. Het besluit heeft betrekking op ‘niet-bouwwerken’, zoals
tenten op evenemententerreinen, tribunes en varende objecten.
Regels betreffende de brandveiligheid van ‘niet-bouwwerken’ waren tot
1 januari 2018 geregeld in de Brandbeveiligingsverordening, in de
artikelen 1 t/m 5. Bovengenoemd besluit voorziet thans hierin, en
worden de artikelen 1 tot en met 5 van de Brandbeveiligingsverordening
daarom ingetrokken. De overige artikelen blijven van kracht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aan de raad ter vaststelling aanbieden van de
Brandbeveiligingsverordening 2019, onder gelijktijdige intrekking van de
Brandbeveiligingsverordening Gouda 2010.

4. T. van Vugt

Wijzigen bouwverordening
samenvatting
Per 1 juli 2018 zijn de stedenbouwkundige bepalingen in de
Bouwverordening van rechtswege komen te vervallen. Het thans
voorliggende voorstel strekt tot het wijzigen van de Bouwverordening
waarbij de gehele paragraaf 5 van hoofdstuk II uit de Bouwverordening
komt te vervallen. De Bouwverordening blijft beperkt tot voorschriften
over bodemonderzoek en het welstandstoezicht. Als instrument zal de
Bouwverordening overigens op termijn, met invoering van de nieuwe
Omgevingswet, verdwijnen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aan de raad ter vaststelling voorleggen van de Bouwverordening
Gouda 2019 conform bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit, met een
tekstuele aanpassing, onder gelijktijdige intrekking van de huidige
bouwverordening uit 1993;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel

5. C.P. Dijkstra

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2018
samenvatting
Eind juni is in het pfo besloten om een kwantitatief
cliëntervaringsonderzoek uit te voeren met een rapportageperiode van 1
juli 2017 tot en met 30 juni 2018. Inmiddels is het onderzoek uitgevoerd
en het eindrapport opgeleverd. In het bijgevoegde memo worden de
belangrijkste bevindingen gepresenteerd en wordt het vervolgtraject
geschetst.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennisnemen van bijgaand cliëntervaringsonderzoek Jeugd;
2. informeren van de raad via een tekst in de raadsinformatiebrief.
6. C.P. Dijkstra
H. Niezen

Volmacht voor aanvragen provinciale subsidie ter dekking OV
kosten CVV
samenvatting
Op 31 december 2018 houdt de Stichting CVV Midden-Holland formeel
op te bestaan. Tot 31 december 2018 valt het CVV bestuurlijk onder de
Stichting. Na die datum wordt het CVV een verantwoordelijkheid binnen
het sociaal domein en zal de bestuurlijke aansturing vanuit het BOSD
geschieden. Vanaf 1 januari 2019 zal het contractmanagement door
RDS worden uitgevoerd, als onderdeel van de
Dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen RDS en de vijf betrokken
gemeenten.
Omdat het CVV ook een functie binnen het reguliere openbaar vervoer
(OV) vervult en het OV een provinciale aangelegenheid is stelt de
provincie jaarlijks een subsidie beschikbaar ter dekking van deze OVkosten.
Tot dusverre vroeg de stichting deze subsidie aan en verrekende de
stichting jaarlijks deze subsidie met de reële kosten. Nu de stichting
wordt opgeheven zal de gemeente Gouda (RDS) deze taak van de
stichting overnemen. RDS zal deze jaarlijkse aanvraag en verrekening
uitvoeren. Aangezien de subsidie voor het jaar 2019 voor 1 oktober
aangevraagd moet worden is deze aanvraag inmiddels ambtelijk al in
gang gezet en ingediend. Aangezien een volmacht/mandaat ontbreekt
wordt gevraagd om de reeds ingediende aanvraag te bekrachtigen.
Tevens wordt voor de volgende jaren gevraagd een volmacht af te
geven voor de jaarlijkse aanvraag en afrekening van deze OV subsidie
bij de provincie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het bekrachtigen dat de subsidie aanvraag OV kosten CVV 2019
zoals ingediend 30 september 2018 door de heer Vaneman,
contractmanager bij de afdeling RDS, is ingediend namens het college
van burgemeester en wethouders;
2. het inzake de provinciale subsidie OV kosten CVV verlenen van een
volmacht aan het afdelingshoofd van de afdeling RDS om namens de
gemeente Gouda op te treden ten opzichte van subsidieverstrekker en
alles te doen of na te laten in het kader in het kader van het aanvragen,
besteden en verantwoorden van de provinciale subsidie inzake OV
kosten CVV.
Hieronder inbegrepen is:
- het tijdig en compleet indienen van een jaarlijkse subsidieaanvraag;
- het onderhouden van de contacten met de provincie in het kader van
de subsidie;
- het zorgdragen voor de inning van het ontvangen subsidiebedrag en
de besteding in overeenstemming met de voorwaarden van de
subsidieregeling.

- het zorg dragen voor de tijdige en volledige financiële verantwoording,
onder andere door middel van het indienen van een jaarlijkse afrekening
conform de voorschriften van de subsidieverstrekker.
7. R.A. Tetteroo

Stedenbouwkundige visie geluidsreductie langs het spoor
samenvatting
De gemeente stelt een stedenbouwkundige visie geluidschermen op als
reactie op het voorstel van ProRail om nieuwe of verhoogde schermen
te plaatsen langs het spoor. ProRail gaat akkoord met een visie die
enkel is vastgesteld door het college.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de aanvullende notitie op de ‘stedenbouwkundige
visie geluidsreductie langs het spoor’.

8. H. Niezen

Liquidatie stichting CVV
samenvatting
Op 30 januari 2018 hebben de colleges in de regio Midden-Holland
besloten de Stichting CVV Midden-Holland met ingang van 1 januari
2019 te ontbinden. In augustus is de Kamer van Koophandel daarover
geïnformeerd, op 2 januari 2019 verschijnt er een aankondiging in het
AD. De Stichting CVV (collectief vraagafhankelijk vervoer), waarin de
gemeenten uit de regio Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland
participeren, had “de dagelijkse uitvoering van het Collectief
vraagafhankelijk vervoer (CVV)-systeem in de regio Midden-Holland,
zulks met inachtneming van de ter zake met de vervoerder afgesloten
overeenkomst” ten doel.
De stichting is nog verantwoordelijk voor de overdracht van haar taken,
voor de financiële verantwoording over 2018 en de vereffening. De
stichting heeft hiertoe het rapport “Eindnotitie liquidatie Stichting CVV “
opgesteld. Met dit voorstel wordt gevraagd akkoord te gaan met de
nieuwe inrichting van de gemeentelijke taken ten aanzien van het CVV.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van het rapport “Eindnotitie liquidatie Stichting
CVV”;
2. het vaststellen van het addendum bij de
Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland
2018-2020;
3. het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst tussen de vijf
gemeenten inzake de provinciale subsidie;
4. het verwerken van de financiële gevolgen in de eerstvolgende
begrotingswijziging waarbij het voordelige saldo vanaf 2020 ten gunste
komt van de taakstelling binnen programma 4;
5. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

9. H. Niezen

Samenwerkingsovereenkomst Gouda Stevige Stad
samenvatting
Op dit moment werken het Hoogheemraadschap Rijnland en de
gemeente Gouda intensief samen om te komen tot een Kaderplan

Bodemdaling Binnenstad. Dit plan heeft tot doel de negatieve gevolgen
van bodemdaling in de binnenstad te beperken. Er zijn veel kosten
gemoeid met dit plan. Rijnland en de gemeente hebben afgesproken
deze kosten 50/50 te verdelen. De bijgevoegde
samenwerkingsovereenkomst legt de gemaakte afspraken vast.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente
Gouda en Hoogheemraadschap van Rijnland ten behoeve van het
opstellen van het ‘Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’;
2. het machtigen van wethouder Hilde Niezen om de
samenwerkingsovereenkomst Gouda Stevige Stad namens het college
van B en W te ondertekenen.

