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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 17 september 2019
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 17 september 2019.

2. M. Salet

Kennisgeving vaststellen Handhavingsbeleid geluidsnormen bij
evenementen
samenvatting:
Bijgaand wordt ter kennisname het Handhavingsbeleid geluidsnormen bij
evenementen regio Midden-Holland aangeboden. Het handhavingsbeleid is
opgesteld vanuit de ODMH en geeft kaders over de reeds aan de ODMH
gemandateerde bevoegdheden, betreffende handhaving bij overtreding van
geluidsnormen bij evenementen.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennisnemen van het Handhavingsbeleid geluidsnormen bij
evenementen.

3. M. salet

Strategische agenda Regio Midden-Holland
samenvatting:
Op 19 februari 2019 vond een conferentie plaats voor alle colleges in de
regio Midden-Holland. Deze conferentie stond in het teken van een
vernieuwing van de strategische agenda van de regio Midden-Holland voor
de periode vanaf 2020. Op basis van de opbrengst van deze
collegeconferentie is een eerste versie gemaakt van een nieuwe
strategische agenda voor de regio Midden-Holland. Deze is in de periode
mei – juli 2019 voorgelegd voor een reactie aan de vijf betrokken colleges,
aan de bestuurlijke / inhoudelijke tafels en aan de klankbordgroep van alle
betrokken gemeenteraden alsmede tijdens een avond voor raadsleden. De
reacties zijn geïnventariseerd en op basis daarvan is de eerste versie
aangepast. Vanuit de wens om focus aan te brengen, bevat de nieuwe
agenda een viertal inhoudelijke en ‘tafeloverstijgende opgaven’ namelijk:
1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energie- en klimaatneutraal;
2. Bereikbare woon- en werklocaties;
3. Toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en
arbeidsmarkt;
4. Voldoende en passende woningen.
Qua proces is overeengekomen dat vaststelling van de nieuwe strategische
agenda plaatsvindt in de vijf betrokken colleges van BenW, maar pas nadat
de vijf raden in de gelegenheid zijn gesteld om een zienswijze mee te
geven aan de colleges over deze nieuwe versie.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Aanbieding van de nieuwe strategische agenda regio Midden-Holland
(‘De kracht van Midden-Holland: regio van verbinding’) aan de
gemeenteraad van Gouda met bijgevoegd raadsmemo, met een tekstuele
aanpassing, waarmee de raad de gelegenheid krijgt om een reactie te
geven op deze nieuwe agenda, vóórdat vaststelling in de vijf betrokken
colleges plaatsvindt.

4. M. Salet

Wijziging mandatenbesluit i.v.m. de splitsing van de afdeling
Veiligheid en Wijken (VNW) en toevoeging van enkele mandaten m.b.t.
heling
samenvatting:
Per 1 oktober 2019 maakt Stadstoezicht geen onderdeel meer uit van de
afdeling Veiligheid en Wijken maar vormt Stadstoezicht weer een separate

afdeling. In dit verband is het raadzaam om de mandaten van het
afdelingshoofd Stadstoezicht vast te leggen.
Het betreft hier deels mandaten van het college van B&W en deels
mandaten van de burgemeester, vandaar dat het besluit zowel namens het
college als separaat namens de burgemeester is opgesteld en zal worden
ondertekend.
Hiernaast wordt voorgesteld om enkele mandaten toe te voegen m.b.t. de
bestrijding van heling. Deze mandaten kunnen worden ingezet bij de
aanpak van woninginbraken en ondermijning.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het afdelingshoofd Stadstoezicht te mandateren voor alle Stadstoezichtgerelateerde mandaten die de afgelopen jaren gemandateerd waren aan
het afdelingshoofd Veiligheid en Wijken.
2. Tegelijk een aantal mandaten t.b.v. de aanpak van heling toe te voegen
aan de mandaten van het afdelingshoofd Veiligheid en Wijken.
3. Het Mandatenbesluit 2012 (2e herziening) overeenkomstig aan te
passen en de wijzigingen in te laten gaan per 1 oktober 2019.

5. T. van Vugt

Nieuwe koers toerisme
samenvatting:
In het coalitieakkoord 2018-2022 staat: 'Toerisme is van wezenlijk belang
voor onze stad'. Er wordt ook aangegeven dat de gemeente extra
investeert in toerisme om de ambitie van 1 miljoen bezoekers te realiseren.
Die ambitie is in 2018 ruimschoots gehaald met 1,1 miljoen bezoekers. Een
nieuwe koers, door alle belangrijke stakeholders onderschreven, is
noodzakelijk om toerisme in Gouda verder te ontwikkelen. Over deze
nieuwe koers is tijdens meerdere bijeenkomsten met het toeristische
werkveld gesproken. Bureau Bosscher en Klein heeft de bijeenkomsten
begeleid en de resultaten uitgewerkt in een advies over een nieuwe ambitie
voor Gouda.
Het doel is toerisme zo verder te ontwikkelen dat het daadwerkelijk
bijdraagt aan de lokale economie en zorgt voor een bruisende stad. Het
gaat hierbij niet zozeer om nog meer bezoekers, maar een focus op
bezoekers die langer blijven en meer uitgeven in Gouda.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. Kennis te nemen van het adviesrapport van Bosscher en Klein, bureau
voor destinatie-marketing, ‘Koersdocument voor de gemeente Gouda’ en
de infographic ‘Toerisme 2018’ met de resultaten van 2018.
2. Tot het vaststellen van de in het koersdocument beschreven nieuwe
ambitie voor toerisme: “Toeristisch bezoek moet bijdragen aan een
aantrekkelijke binnenstad door onder andere meer uitgaven in de

binnenstad en bezoekers die langer blijven”.
3. Tot het vaststellen van de in het koersdocument beschreven
doelstellingen voor toerisme:
Het versterken van de lokale vrijetijdseconomie door;
• Verhogen bekendheid;
• Verhogen bestedingen binnenstad;
• Verhogen meerdaags verblijf.
4. De raad te informeren met bijgaande memo, met een tekstuele
aanpassing, met het adviesrapport en de infographic als bijlagen en door
een informele presentatie van bureau Bosscher en Klein aan de
gemeenteraad op 2 oktober voorafgaand aan de raadsvergadering.
5. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

6. C.P. Dijkstra

Zienswijze aansluiting RDOG HM bij VNG-werkgeversvereniging
samenvatting:
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
(Wnra) in werking. Hierdoor verhuizen ambtenaren op 1 januari 2020 van
het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. Dit heeft ook
consequenties voor de ambtenaren die werkzaam zijn bij de
gemeenschappelijke regelingen in de regio Hollands Midden. Door de Wet
normalisering rechtspositie ambtenaren werkt het systeem van aangesloten
organisaties bij de VNG niet meer goed onder het private recht dat met
ingang van 2020 van toepassing is. Daarom heeft het VNG bestuur op 18
april 2019 besloten een werkgeversvereniging voor gemeentelijke
gemeenschappelijke regelingen op te richten.
Door de oprichting van deze werkgeversvereniging kunnen de huidige
aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers
dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de cao Gemeenten.
De gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden die nu zijn
aangesloten bij de VNG zijn daarom van plan om lid te worden van deze
nieuwe werkgeversvereniging. Op grond van artikel 31a lid 1 en 2 Wet
Gemeenschappelijke Regelingen zijn besturen van de gemeenschappelijke
regelingen verplicht om een zienswijze van gemeenteraden te vragen over
het voornemen om lid te worden van de vereniging voordat het besluit tot
aangaan van een lidmaatschap definitief wordt genomen. De zienswijze die
nu voorligt betreft die van de RDOG HM.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Geen zienswijze voor te stellen voor aansluiting van de RDOG HM bij de
VNG-werkgeversvereniging voor niet-gemeenten.

7. R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Ontwikkelperspectief Spoorzone
samenvatting:
De gemeente Gouda wil in de periode tot 2025 1.000 extra woningen
realiseren in de Spoorzone. Een ambitie die ook wordt toegejuicht en
ondersteund door de provincie Zuid-Holland. De Spoorzone transformeert
als gevolg van deze ambitie de komende jaren van een gebied voor
kantoren en logistiek naar een gemengd gebied met wonen, werken en
andere voorzieningen. Om een dergelijke grote gebiedsontwikkeling in
goede banen te leiden wordt voor de Spoorzone een ontwikkelperspectief
opgesteld waarin richting wordt gegeven aan de invulling van een
toekomstbestendig gebied.
Op basis van het ontwikkelperspectief worden partijen actief benaderd voor
de ontwikkeling van de gronden die in eigendom zijn van de gemeente
Gouda, zoals de kavel naast de bioscoop en de Rabo bank en de gronden
binnen deellocatie A1. Daarnaast wil het college initiatieven vanuit de markt
optimaal faciliteren door niet alleen te reageren op initiatieven maar door
ook pro-actief een partner voor de markt te zijn, gericht om samenwerking.
Gezocht wordt hierbij naar initiatiefnemers die zich durven onderscheiden
door duurzame woningbouw te realiseren op complexe locaties aan het
spoor of ontwikkelaars die leegstaande en die verouderde bedrijfsterreinen
willen transformeren om zo het gebied en nieuwe toekomst te geven.
Op basis van deze nota stelt het college van burgemeester en wethouders
het concept ontwikkelperspectief vast en geeft dit vrij voor participatie met
belanghebbenden in en rond het projectgebied.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het concept ontwikkelperspectief Spoorzone en het
vrijgeven van dit stuk t.b.v. participatie met belanghebbenden in het gebied,
met een tekstuele aanpassing.
2. Het concept ontwikkelperspectief Spoorzone aan de gemeenteraad te
sturen vergezeld door de bij deze nota gevoegde toelichtende memo, met
een tekstuele aanpassing.

8. M. Bunnik
H. Niezen

Stijging kosten afvalverwerking
samenvatting:
In de afgelopen periode zijn de kosten voor verwerking van afval sterk
gestegen. Tevens zijn de opbrengsten voor glas, oud papieren en PMD
gedaald. Het gevolg is dat de inkomsten uit de afvalstoffenheffing in 2020
niet langer voldoende zijn. Door de invoering van Afval Scheiden Loont kon
de afvalstoffenheffing in 2018 en 2019 nog dalen tegen de landelijke trend
in. Zonder de invoering van Afval Scheiden Loont zal het tekort nog groter
zijn en zou de afvalstoffenheffing nog verder moeten stijgen.

besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Voorleggen van het bijgevoegde voorstel tot verhoging van de
afvalstoffenheffing met € 45 in 2020 aan de raad, met een tekstuele
aanpassing.

9. H. Niezen

Verbeteringen afvalinzameling
samenvatting:
Duidelijk is dat de invoering van Afval Scheiden Loont tot een sterke
vermindering van het ongescheiden restafval heeft geleid. Doel van Afval
Scheiden Loont is 100 kg restafval per inwoner per jaar. In de periode
2016, 2017 en 2018 is de hoeveelheid restafval gedaald van 218 kg in
2016 tot 116 kg in 2018. Tegelijkertijd is ook de totale hoeveelheid
huishoudelijk afval met 8% afgenomen.
Anderzijds is er ook sprake van ongewenste neveneffecten. Deze zijn op 3
oktober 2018 besproken met de raad. Daarbij zijn uit de raad diverse
suggesties gekomen voor oplossingen en oplossingsrichtingen. In het
raadsvoorstel worden hiervoor keuzes voorgesteld met de bijbehorende
kosten en de effecten op de afvalstoffenheffing.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het voorleggen van het bijgevoegde voorstel over verbeteringen in de
afvalinzameling aan de raad.

10. H. Niezen

Plan van aanpak RES Midden-Holland
samenvatting:
Conform het voor de zomer gepresenteerde Klimaatakkoord worden de
bestuurlijke regio’s in Nederland gevraagd een Regionale Energiestrategie
(RES) op te stellen. Voor de regio Midden-Holland is inmiddels een
voorlopig Plan van Aanpak (PvA) opgesteld om tot een (concept) RES te
komen. De Stuurgroep RES heeft dit voorlopige PvA vastgesteld en legt
het ter kennisname voor aan de colleges van BenW, GS en DB van de
betrokken waterschappen om dit besluit te bekrachtigen en met het
verzoek om deze ter informatie door te geleiden naar de gemeenteraden,
PS en AB van de waterschappen.
Daarnaast is een brief opgesteld om namens de vijf gemeenten in de RESregio bij de provincie Zuid-Holland te vragen om meer duiding van het
coalitieakkoord van de provincie en om aan te dringen op een constructieve
houding in het proces om tot een RES Midden-Holland te komen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het kennis nemen van het Plan van Aanpak Regionale Energiestrategie

Midden-Holland zoals door de Stuurgroep RES aangeboden aan het
college.
2. Het informeren van de raad via bijgaande raadsinformatiebrief met als
bijlage het voorlopige plan van aanpak Regionale Energiestrategie MiddenHolland, met een tekstuele aanpassing.
3. Het instemmen met het versturen van de bijgaande brief namens de
gemeenten in de RES regio Midden-Holland aan GS over windontwikkeling
in de provincie Zuid-Holland..

