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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 30 oktober 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 30 oktober 2017.

2.

J.M. de Laat

Financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen voor
begrotingen 2019
samenvatting
Met de “De financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
Hollands-Midden” beschikken de gemeenten in de regio HollandsMidden sinds 2010 over een gedragen instrument om met alle
gemeenschappelijke regelingen waarin zij deelnemen uniforme
afspraken te maken over indexering en algemene taakstelling voor de op
te stellen begrotingen. De portefeuillehouders financiën in de regio
Hollands-Midden hebben, zoals ieder jaar plaatsvindt, in het bestuurlijk
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overleg van 23 oktober 2017 een financieel kader vastgesteld voor
begrotingen 2019 voor de Gemeenschappelijke Regelingen. Het college
heeft in haar vergadering van 13 september 2013 deze kaderstelling
tevens van toepassing verklaard op die gemeenschappelijke regelingen
die niet behoren tot de regio Hollands-Midden waaraan Gouda
deelneemt. Bijgaand voorstel ligt nu aan het college ter bespreking voor
(zie bijlage financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen
Hollands-Midden voor begrotingen 2019 tbv colleges).
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 2019;
2. deze algemene kaderstelling van toepassing te verklaren voor alle
gemeenschappelijke regelingen waaraan Gouda deelneemt.

3.

J.M. de Laat

Ontwikkelstrategie Goudse Poort
samenvatting
Afgelopen maanden hebben vastgoedeigenaren en gebruikers van
Goudse Poort, provincie Zuid-Holland en de gemeente Gouda gewerkt
aan een toekomstvisie voor Goudse Poort. De voorliggende
Ontwikkelstrategie Goudse Poort is het eindresultaat van deze
inspanningen. Het doel van de Ontwikkelstrategie is het aanpakken van
de kantorenleegstand en stimuleren van de werkgelegenheid en
levendigheid op Goudse Poort. Daartoe wordt Goudse Poort ingedeeld
in clusters op basis van type bedrijvigheid. Naast deze indeling bevat de
Ontwikkelstrategie tevens uitgangspunten en suggesties voor de
realisatie van die clustering.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het met een tekstuele wijziging vaststellen van de Ontwikkelstrategie
Goudse Poort als vertrekpunt voor de revitalisering van Goudse Poort en
voor de eventueel te sluiten gebiedsdeals tussen gemeente en
betrokken partijen;
2. het instemmen met de bijgevoegde concept Intentieovereenkomst
Nieuwe toekomst Goudse Poort;
3. het mandateren van portefeuillehouder economische zaken, Jan de
Laat, om in overleg met de wederpartijen wijzigingen aan te brengen in
de concept Intentieovereenkomst;
4. het mandateren van portefeuillehouder economische zaken, Jan de
Laat, tot het ondertekenen namens BenW van het (al dan niet
aangepaste) convenant Nieuwe toekomst Goudse Poort;
5. het informeren van de raad via bijgevoegd memo.

4.

C.P. Dijkstra

RDOG 2e begrotingswijziging 2017
samenvatting
Via de brief van 13 oktober 2017 heeft de RDOG HM de aan de
gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenteraden gevraagd
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om voor 13 december 2017 hun zienswijze te geven op de 2de
begrotingswijziging 2017. Omdat de gemeenteraden
•
de financiële kaders bepalen en
•
de Bijdragen per Inwoner (BPI) voor 2017 voor gemeenten
worden verhoogd door deze wijziging
stellen we aan u voor om een zienswijze aan te geven aan de RDOG
HM via bijgaande conceptbrief.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen over de
RDOG HM 2e begrotingswijziging 2017;
2. onder voorbehoud van de besluitvorming in de gemeenteraad via
bijgevoegde brief een voorlopige zienswijze in te dienen omdat de
uiterlijke termijn van indiening is gelegen voor de behandeling in de
gemeenteraad;
3. het presidium te verzoeken de RDOG HM 2e begrotingswijziging 2017
te agenderen voor de gemeenteraad.

5.

H. Niezen

Groen, groener, Gouda
samenvatting
In de evaluatie van het Groenstructuurplan (vastgesteld door het
college op 17 januari 2017) is geconstateerd dat de oppervlakte
openbaar groen in Gouda is afgenomen. Dit is in tegenspraak met het
geformuleerde beleid in het Groenstructuurplan; daarin werd gesteld
dat de oppervlakte minimaal gelijk moest blijven. Het college heeft
toen in een memo aan de raad het volgende voorgesteld: ‘de
ontwikkeling van een kader om plannen te beoordelen op de
oppervlakte openbaar groen met een eventuele instelling van een
Groenfonds; wij willen geen verdere teruggang van de oppervlakte
openbaar groen in Gouda en zo mogelijk komen tot meer oppervlakte.
Daarvoor willen wij meer aandacht voor groen bij nieuwe
planontwikkelingen. Tevens zullen wij afwegen hoe wij dit aspect
planologisch sterker kunnen invullen. Hiertoe volgen concrete
voorstellen in 2017. Vervolgens heeft de raad de evaluatie besproken
en heeft zij een motie aangenomen met het volgende verzoek: ‘Op
korte termijn, doch in ieder geval bij de raadsbehandeling van het
beoogde (beleids)kader, met een aantal concrete voorstellen van
locaties in onze stad waar binnen afzienbare tijd groen kan worden
ontwikkeld, en waarbij de focus ligt op wijken waarin dit het hardste
nodig is (o.a. Goverwelle, Korte Akkeren).’
Inmiddels is klimaatadaptatie een belangrijke invalshoek geworden om
onze stad toekomstbestendig te maken; daarbij komen wateropvang
en hittestress aan de orde. Voor beide aspecten kan meer groen een
belangrijke positieve bijdrage leveren. Deze aspecten zijn verwerkt in
de notitie Groen, groener, Gouda, waarin een nieuw kader wordt
voorgesteld.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de, met tekstuele aanpassing, vaststelling van het concept voor een
nieuw beleidskader in de notitie Groen, groener, Gouda met daarin de
volgende onderdelen:
a. het opstellen van een bondige Structuurvisie groen, die later wordt
opgenomen in de Omgevingsvisie;
b. het verplicht stellen van de aanleg van 15 % (openbaar)
groenoppervlakte bij nieuwe planontwikkelingen; de vorm kan variëren
afhankelijk van de locatie bij woningbouw of bedrijfsbebouwing;
c. het instellen van een Groenfonds en de daarbij behorende
regelgeving;
d. het instellen van een compensatiebijdrage per m2 niet aangelegd
groen en deze bijdrage te storten in het Groenfonds;
e. het uitwerken van een lijst met locaties waar meer groen mogelijk is
inclusief de financiële consequenties om te beginnen op gemeentelijk
eigendom.
2. het voorleggen aan de raad van de notitie Groen, groener, Gouda
om het nieuwe beleidskader vast te stellen en daarmee de motie van
22 februari 2017 als afgehandeld te beschouwen;
3. uitvoeren van de vervolgacties, genoemd onder 1a t/ 1e na
instemming van de raad met het nieuwe beleidskader.

6. J.M. de Laat

Ter kennisname: Onderzoeksrapport ESF subsidies
samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Gouda heeft de Concernstaf opdracht gegeven het proces door te
lichten van subsidies van het Europese Structuur Fonds.
In het bijzonder is nagaan of er voldoende waarborgen zijn ingebouwd
om de (eind)verantwoording van ESF subsidies succesvol te laten
verlopen waarbij als belangrijkste risico geldt dat verstrekte
voorschotten en verrichten van niet subsidiabele uitgaven kunnen
worden teruggevorderd.
In het recente verleden is het proces van ESF subsidies niet altijd
geheel effectief verlopen, vooral voor wat betreft de
(eind)verantwoording.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennis te nemen van het onderzoeksrapport ESF subsidies.

