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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 12 juni 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 12 juni 2018.

2. M. Schoenmaker

Constituerend beraad besluitenlijst 15 juni 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de openbare besluitenlijst van het constituerend
beraad van 15 juni 2018 met een aanpassing in de bestuurlijke
afvaardiging bij de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG, waar
in plaats van de heer M. Bunnik nu mevrouw H. Niezen naast de heer T.
van Vugt als plaatsvervangend lid van het AB van de Grondbank wordt
aangewezen.

3. M. Schoenmaker

Juryleden jeugdlintje (her-)benoemen
samenvatting
Jaarlijks worden maximaal 10 jeugdlintjes uitgereikt aan kinderen en
jongeren die zich gedurende meerdere jaren of voor een concrete
activiteit hebben ingezet voor de Goudse samenleving. De jury die de
toekenning beoordeelt bestaat uit maximaal vijf personen die affiniteit
met de doelgroep hebben. Volgens de “verordening tot regeling van de
toekenning van een kinder- en jongerenlintje” wordt de jury na iedere
gemeenteraadsverkiezing opnieuw benoemd door het college van
burgemeester en wethouders. Voorgesteld wordt om Aafke van
Leeuwen en Daniëlle de Bruijn te herbenoemen en als nieuwe leden
aan te stellen: Marion Suijker en Anita Ootjers. Naar een vijfde jurylid
wordt nog gezocht.
Kinder- en jongerenlintjes kunnen tot 1 oktober worden voorgedragen.
Na beoordeling door de juryleden wordt een voorstel aan het college
voorgelegd. De uitreiking vindt plaats op of rond de Internationale dag
voor de Rechten van het Kind. Dit jaar is de uitreiking gepland op 16
november.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de benoeming van mevrouw Marion Suijker als voorzitter en jurylid
van het Kinder- en jongerenlintje;
2. de benoeming van Anita Ootjers als jurylid van het Kinder- en
jongerenlintje;
3. de herbenoeming van Aafke van Leeuwen en Daniëlle de Bruijn als
jurylid van het Kinder- en jongerenlintje.

4. C.P. Dijkstra

Clienttevredenheidsonderzoek Wmo
samenvatting
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO Wmo) is een onderzoek dat
inzicht geeft hoe cliënten aankijken tegen de ondersteuning die zij
krijgen. Daarmee biedt het CEO Wmo ons handvatten voor verbetering.
Het uitvoeren van een CEO Wmo is een wettelijke verplichting die
jaarlijks nagekomen dient te worden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het informeren van de gemeenteraad over het
cliëntervaringsonderzoek Wmo aan de hand van de voorgestelde
memo, met een tekstuele aanpassing, en het rapport Cliëntervaring
Wmo.

5. R.A. Tetteroo
H. Niezen

Aardgasvrije nieuwbouw Gouda
samenvatting
De huidige ontwikkelingen aangaande de energietransitie die landelijk
vorm moet krijgen gaan snel. Wet- en regelgeving zijn in ontwikkeling en
het Rijk neemt op onderdelen besluiten die om helder gemeentelijk
beleid vragen. Op 3 april jl. stemde de Eerste Kamer in met de
amendementen op de wet VET (Versnelling Energie Transitie), wat

onder meer betekent dat vanaf 1 juli bij nieuwbouw geen aardgas meer
mag worden aangelegd. In het Goudse coalitieakkoord Nieuwe energie
2018-2022 is verwoord dat het college de norm uit deze wetgeving
hanteert en geen verordening zal opstellen die uitzonderingen toestaat.
Over diverse locaties is het gesprek over “corrigeren” van de plannen al
gaande.
Het ministerie van BZK roept gemeentes op om te starten met
proeftuinen voor aardgasvrij maken van bestaande wijken en om zo snel
mogelijk zo veel mogelijk nieuwbouwlocaties aardgasvrij op te leveren.
Om de wijzigingen in centrale regelgeving lokaal zo goed mogelijk uit te
voeren is het raadzaam om een aantal besluiten hieromtrent op
gemeentelijk niveau te nemen (want: in de periode tussen nu en 1 juli
worden mogelijk nog (bouw)aanvragen ingediend, voor diverse locaties
zijn al afspraken vastgelegd (mét aardgas), energieneutraal is het beste
uitgangspunt voor gasloos bouwen, én energieneutraal/gasloos bouwen
heeft consequenties op gebied van bodem en geluid).
Met het nemen van deze besluiten wordt uitvoering gegeven aan de
paragraaf “gasloos als norm voor nieuwbouw” uit het coalitieakkoord
Nieuwe energie 2018-2022 en ook wordt hiermee uitvoering gegeven
aan de motie (nr 36) van 29 november 2017 over “energieneutraal
bouwen als uitgangspunt”.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de brief van het ministerie van BZK dd 3 april
2018, aangaande aardgasvrije wijken;
2. het aanmelden van Gouda voor het leerprogramma en de
ondersteuningsstructuur, zoals aangeboden in de brief, waarbij het doel
is om in een later stadium aan te melden voor deelname aan een
proeftuin;
3. het aardgasvrij én in principe energieneutraal bouwen in Gouda als
uitgangspunt te stellen bij nieuwbouw en transformaties naar wonen;
4. de reeds ingezette bestuurlijke lijn ten aanzien van reeds vergunde
maar nog niet gerealiseerde nieuwbouwprojecten voort te zetten, dwz:
met initiatiefnemers gesprek voeren over het alsnog mogelijk maken van
aardgasvrije nieuwbouw:
a. in die gevallen dat de gemeente geen privaatrechtelijke
overeenkomst sluit of heeft gesloten over de op de locatie voorgenomen
ontwikkeling;
b. over alle locaties waarover reeds privaatrechtelijke overeenkomsten
zijn gesloten en “aardgasvrij” geen uitgangspunt is geweest;
5. het nader onderzoeken of ter voorkoming van vervuiling van het
gevelbeeld en geluidsoverlast aanvullende esthetische en
geluidstechnische voorwaarden aan de toepassing van
(lucht)warmtepompen (en PV panelen) kunnen worden gesteld;
6. het ontwikkelen van nader vast te stellen beleidsregels voor het
optimaal benutten van de bodem voor aardgasvrij en energieneutraal
bouwen en het voorkomen van onderlinge beïnvloeding van thermische
bronnen in Gouda;
7. het vertalen van bovenstaande besluiten in heldere werkafspraken
met Stedin.

6. M. Bunnik

Kaders programmabegroting 2019-2022
samenvatting
De Kaders voor de programmabegroting 2019-2022 is de laatste van de
drie documenten in het kader van het 1e ijkmoment 2018 binnen de
PenC-cyclus van de gemeente Gouda. De andere documenten
Jaarstukken 2017 en 1e begrotingswijziging 2018 zijn al in het bezit van
de raad. Uiteindelijk komen in de besluitvormende raadsvergadering van
11 juli 2018 alle stukken bij elkaar ter vaststelling.
Anders dan in een kadernota ligt de focus in het voorliggende document
op de financiële vertaalslag van de afspraken uit het coalitieakkoord
‘Nieuwe energie’. Maar ook de meicirculaire 2018 en autonome
(financiële) ontwikkelingen komen aan de orde. Ten slotte wordt de
nieuwe programma-indeling gepresenteerd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de kaders voor de programmabegroting 20192022, met een tekstuele aanpassing, aan de raad ter vaststelling;
2. het voorleggen van de nieuwe programma-indeling van de
programmabegroting aan de raad ter vaststelling;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en het raadsvoorstel.

7. H. Niezen

Motie evaluatie voortgang Convenant Verpakkingen t.b.v. ALV VNG
op 27 juni 2018
samenvatting
De gemeente Alphen aan den Rijn bereidt een motie voor, in te dienen
tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de VNG.
De motie roept het bestuur van de VNG op in overleg te treden met de
Staatssecretaris van I. en W. en deze te verzoeken om (kort
samengevat):
1. te proberen het onderling vertrouwen tussen de
raamovereenkomstpartijen te herstellen;
2. de afspraken over de inzameling en verwerking van
kunststofverpakkingen vast te leggen in wet- en regelgeving;
3. de recycledoelstelling te verhogen;
4. producenten en importeurs te stimuleren om zoveel mogelijk
gerecyclede kunststoffen toe te passen en te zorgen dat op de markt
gebrachte verpakkingen daadwerkelijk recyclebaar zijn.
Voorgesteld wordt om deze motie te ondersteunen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. ondersteuning van de motie van de gemeente Alphen aan den Rijn,
in te dienen tijdens de komende Algemene Ledenvergadering van de
VNG op 27 juni 2018.

8. H. Niezen

Overeenkomst met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk voor de
realisatie van een beweegbare fysieke breedtebeperking op de
Platteweg
samenvatting

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de gemeente Gouda verzocht
om medewerking voor de realisatie van een beweegbare fysieke
breedtebeperking op het Goudse deel van de Platteweg. Deze
maatregel maakt onderdeel uit van het plan om de overlast van zwaar
verkeer op de wegen in het plassengebied van Reeuwijk terug te
dringen. Op deze wegen gelden reeds breedte- en
gewichtsbeperkingen, echter gebleken is dat nog steeds sprake is van
te zwaar verkeer dat er zonder ontheffing gebruik van maakt.
De gevolgen hiervan zijn o.a. dat chauffeurs zich klemrijden (kunnen
veelal geen kant meer uit) en schade aan de wegen. Ook vanuit het
oogpunt van verkeersveiligheid is de aanwezigheid van te zwaar en/of
te groot verkeer geen optimale situatie.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het sluiten van een overeenkomst met de gemeente BodegravenReeuwijk voor de realisatie van een beweegbare fysieke
breedtebeperking op de Platteweg op het grondgebied van de
gemeente Gouda.

