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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 17 maart 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 17 maart 2020, met een
tekstuele aanpassing.

2.2 P. Verhoeve

Evenementenkalender 2020
samenvatting:
Op grond van artikel 2:13 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda
stelt de burgemeester jaarlijks de evenementenkalender vast voor 1 maart.
Ook dit jaar is dat weer gebeurd. De burgemeester biedt de vastgestelde
evenementenkalender ter kennisname aan het college aan.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Kennis te nemen van de vastgestelde evenementenkalender 2020.

2.3 T. van Vugt

Bestuursopdracht regionale aanpak laaggeletterdheid
samenvatting:
In het kader van Tel mee met Taal dienen gemeenten tot een regionale
aanpak van laaggeletterdheid te komen. Met het vaststellen van de
Bestuursopdracht ‘Regionaal meerjarenplan aanpak
laaggeletterdheid/Educatie/Inburgering 2020-2024 (kortweg Regioplan
TAAL) wordt uitvoering gegeven aan die opdracht. In de colleges van
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas is of wordt de
bestuursopdracht vastgesteld, zodat bij de verschillende gemeenten
hetzelfde kader en mandaat geldt.
Voor de regionale bestuurlijke afstemming wordt het thema op het Triple
Helix overleg geagendeerd. Na besluitvorming kan gestart worden met de
werving van een regionaal projectleider die vervolgens een plan van
aanpak zal opstellen om deze bestuursopdracht te gaan realiseren.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststellen van de Bestuursopdracht Regionaal meerjarenplan aanpak
Laaggeletterdheid/ Educatie/Inburgering 2020-2024 ‘Een vaardige Regio
Midden-Holland’ (Regioplan TAAL).
2. Aanwijzen van de portefeuillehouder Educatie als portefeuillehouder
TAAL en deze mandaat te verlenen om namens de gemeente deel te
nemen aan het regionale bestuurlijke overleg over de aanpak
laaggeletterdheid.
3. Kennisnemen van het profiel projectleider voor het opstellen van het plan
van aanpak Regionaal meerjarenplan aanpak
Laaggeletterdheid/Educatie/Inburgering 2020-2024 ‘Een vaardige Regio
Midden-Holland’ (Regioplan TAAL).
4. Instemmen met het opstarten van een gezamenlijke regionale
aanbestedingsprocedure om taaltrajecten in te kopen vanuit de Wet
Inburgering en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
5. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

2.4 C.P. Dijkstra

Aanpassing tarief hulp bij het huishouden
samenvatting:
Diverse aanbieders die hulp bij het huishouden leveren, hebben
aangegeven dat het huidige tarief voor de dienst hulp bij het huishouden te
laag is. Zij zijn van mening dat het tarief niet aansluit bij de ontwikkelingen
die plaatsgevonden hebben binnen de cao Verpleeg- &
Verzorgingstehuizen en Thuiszorg (VVT). De dienst hulp bij het huishouden
kan daardoor niet langer tegen een kostendekkend tarief geleverd worden.
Vanuit de Algemene maatregel van bestuur (Amvb) reële prijs Wmo dient
de gemeente reële tarieven te betalen. Onlangs is uit een gerechtelijke
uitspraak gebleken dat hierbij ook rekening gehouden dient te worden met

ontwikkelingen in de van toepassing zijnde cao, gedurende de looptijd van
de overeenkomst.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aanpassen van het uurtarief voor de dienst hulp bij het huishouden
naar € 27,00 met ingang van 1 januari 2020 en € 27,60 met ingang van 13
juli 2020.
2. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.
2.5 C.P. Dijkstra

Actualisatie Regeling maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
Gouda 2020
samenvatting:
Met ingang van 1 januari 2020 is de Verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp Gouda 2020 in werking getreden. Naar
aanleiding van het in werking treden van deze verordening behoeft ook de
huidige Regeling maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Gouda een
actualisatie. De voorgestelde aanpassingen komen voort uit aanpassingen
in de verordening, borging van lokaal beleid en de intentie verheldering aan
te brengen. Hieronder worden de grootste aanpassingen opgesomd.
Geborgd in verordening
De volgende artikelen zijn vanuit de regeling overgeheveld naar de
verordening:
- Artikel 1: Vormen van individuele voorzieningen in het kader van de
Jeugdwet en maatwerk-voorzieningen in het kader van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
- Artikel 4: Aanvullende voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
pgb.
- Artikel 5: Voorwaarden wanneer jeugdhulp kan worden geleverd door een
persoon die behoort tot het sociale netwerk.
- Artikel 10: Waardering mantelzorgers.
Lokaal beleid
De volgende beleidskeuzes leiden tot aanpassing van de verordening.
- Toekenning aanpassing eigen auto van 3 naar 5 jaar vanwege
verlengde technische levensduur;
- Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Voor Elkaar Pas.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de Regeling maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp Gouda 2020.
2. Het verzenden van bijgevoegde reactie op het advies van de Goudse
Cliëntenraad aan de Goudse Cliëntenraad.

2.6 C.P. Dijkstra

Vervolg herijking en overheveling taken sociaal teams
samenvatting:
Op 1 oktober 2019 heeft het college besloten tot een oriëntatie op de
gevolgen van het inrichten van een integrale toegang tot geïndiceerde hulp
en ondersteuning voor het toekomstig takenpakket van de sociaal teams
vanaf 2021. Van oktober tot en met december 2019 is in samenwerking
met de sociaal teams verdiept op een aantal vraagstukken. De resultaten
liggen nu voor. De voorgestelde besluiten zijn gericht op de start van de
daadwerkelijke voorbereiding van de inrichting, onder de door het college
gestelde randvoorwaarden. Daarbij is een richtinggevend kader sociaal
teams 3.0. opgesteld ten behoeve van het bestuur van de coöperatie,
opdat zij tijdig voorbereidingen op de nieuwe situatie kunnen treffen. Dit
richtinggevend kader zal op het eerstvolgende bestuurlijk overleg met de
coöperatie geagendeerd worden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het starten van de voorbereiding op het overhevelen van de taken van
informatie en advies en zorgcoördinatie van de sociaal teams naar de
gemeentelijke integrale uitvoeringsorganisatie sociaal domein.
2. Het starten van de voorbereiding op versterkte basishulp in verbinding
met de wijk en het vrijwillig kader bij de sociaal teams.
3. Het stellen van de volgende randvoorwaarden bij de voorbereiding:
a. De totale operatie mag niet tot meerkosten leiden.
b. Personeel: er is voor iedereen plek, hetzij binnen de gemeente of
binnen het sociaal team of binnen de moederorganisatie, waarbij het
principe mens volgt werk van toepassing is.
c. Een subsidierelatie met de organisatie van sociaal teams Gouda.
d. Het richtinggevend kader sociaal teams 3.0.
e. Definitieve start nieuwe situatie per 1 januari 2021.

2.7 C.P. Dijkstra

Doorbetaling vervoerders in het sociaal domein tijdens coronacrisis
samenvatting:
De Midden-Holland gemeenten (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,
Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) hebben twee contracten
afgesloten met drie vervoersbedrijven voor het uitvoeren van het
Routegebonden vervoer (leerlingenvervoer, vervoer op basis van de
Jeugdwet, rolstoelgebonden vervoer naar Wmo dagbesteding) en collectief
vraagafhankelijk vervoer met de GroeneHartHopper. Alle gecontracteerde
vervoerders hebben bij de regio en onze gemeente de het verzoek
(conform het advies van de branchevereniging KNV) ingediend om 80%
van de reguliere factuur te mogen factureren. Als reactie daarop is vanuit
het regionaal contractmanagementteam een memo opgesteld. Dit memo is
als bijlage meegezonden.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. Het akkoord gaan met voorstellen uit het memo ‘verrekening vaste lasten
vervoerders n.a.v. de coronacrisis.
2. Doorbetaling van maximaal 80% van het reguliere factuurbedrag aan
Personenvervoer Wegman, Willemsen de Koning en Connexxion onder
voorwaarde dat de financiering van de (sporadisch) gereden ritten onder de
80% regeling vallen.
3. Het opleggen van de verplichting aan vervoerders dat zij volledig inzicht
geven in de wijze waarop en de mate waarin zij aanspraak maken op
maatregelen vanuit het Rijk, inclusief correspondenten en onderliggend
documentatie.
4. Het verrekenen van de ontvangen vergoedingen vanuit de regelgeving
van het Rijk (UWV) met de in rekening gebrachte 80%-facturen.

2.8 R.A. Tetteroo

Beleidsregels individuele studietoeslag
samenvatting:
Met ingang van 1 januari 2020 is in de Participatiewet art. 36b gewijzigd,
zodat de doelgroep voor de individuele studietoeslag wordt gewijzigd. De
vorige definitie was zo opgesteld dat studenten die door een urenbeperking
niet in staat waren om bij te werken bij hun studie geen gebruik kon maken
van de toeslag. Het criterium voor een student om in aanmerking te komen
tot januari 2020 was:
1. Het volgen van onderwijs waarvoor studiefinanciering kan worden
verkregen en;
2. er moet zijn vastgesteld dat de student wegens beperkingen niet in staat
is het minimumloon te verdienen maar wel arbeidscapaciteit heeft.
Door deze laatste voorwaarde kwamen alleen studenten die een verlaagde
productiviteit per uur (doelgroep loonkostensubsidie) in aanmerking voor
een toeslag en niet de groep die een urenbeperking heeft. Dit is per 1
januari 2020 gewijzigd in de wet. Als gevolg hiervan dienen de
beleidsregels die Gouda hanteert ook te worden aangepast.
De hoogte van de toeslag blijft ongewijzigd en is in Gouda gesteld op een
maandelijkse toeslag van 25% van het wettelijk minimumloon.
De GASD is geïnformeerd over de voorgenomen wijziging en zij hebben
besloten geen advies uit te brengen omdat het hier een puur technische
wijziging betreft.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van het wijzigingsbesluit Beleidsregels individuele
studietoeslag Participatiewet.

2.9 R.A. Tetteroo

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Livingstonelaan 54,
Gouda”

samenvatting:
Aan Livingstonelaan 54 staat het voormalige verpleeghuis Bloemendaal.
Het gebouw was sterk verouderd en Zorgpartners Midden-Holland heeft
daarom de geriatrische revalidatiezorg sinds 2015 elders ondergebracht.
De nieuwe eigenaar is voornemens het gebouw te slopen om hier in totaal
59 woningen te ontwikkelen. In de tussenliggende periode wordt het
gebouw na overleg met de gemeente vanaf begin 2019 tijdelijk verhuurd
voor starters op basis van de Leegstandswet.
Het bestemmingsplan “Livingstonelaan 54, Gouda” voorziet in nieuwbouw
op de locatie, waartoe de nu nog geldende bestemmingen worden omgezet
naar ‘Wonen’, ‘Tuin’, ‘Verkeer – Verblijfsgebied’, ‘Groen’ en ‘Water’. Zo
wordt er met een nieuw bestemmingsplan ruimte geboden voor de bouw
van grondgebonden woningen en appartementen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vast te stellen de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, zoals
vervat in Bijlage 1 bij de toelichting van het bestemmingsplan
“Livingstonelaan 54, Gouda” en op basis hiervan te besluiten geen
milieueffectrapport of plan-m.e.r. op te stellen.
2. In te stemmen met de inhoud het ontwerpbestemmingsplan
“Livingstonelaan 54, Gouda”, bestaande uit een verbeelding, regels en
toelichting.
3. Het ontwerpbestemmingsplan “Livingstonelaan 54, Gouda” vrij te geven
voor het naar voren brengen van zienswijzen in de periode van 2 april tot
en met 13 mei 2020.
4. De memo aan de gemeenteraad vrij te geven, waarin proces en
procedure van het ontwerpbestemmingsplan worden toegelicht.

2.10 M. Bunnik

Wijzigingen Gouds mandatenbesluit
samenvatting:
Aan bestuursorganen zijn allerlei bevoegdheden toegekend, die zij niet
allemaal zelf uitoefenen. In Gouda hebben we de mandaten, volmachten
en machtigingen neergelegd in een mandatenbesluit, dat in ieder geval
jaarlijks geactualiseerd wordt. De laatste actualisatie heeft plaatsgevonden
bij uw besluit van 17 december 2019. Inmiddels heeft zich een aantal
wijzigingen voorgedaan, respectievelijk was een aantal bevoegdheden nog
niet vastgelegd. Dit laatste heeft zich alleen voorgedaan bij de
rechtspositionele mandaten. Een overzicht van de wijzigingen is als bijlage
bijgevoegd.
De wijzigingen in het Gouds mandatenbesluit en de Goudse organisatieuitgangspunten liggen ter vaststelling voor.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van
Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, besluiten:

1. De voorgestelde wijzigingen in het Gouds mandatenbesluit vast te
stellen.
2. De Goudse organisatie-uitgangspunten, januari 2020 in te trekken.
3. Bijgevoegde Goudse organisatie-uitgangspunten, maart 2020 vast te
stellen.

2.11 M. Bunnik

Nota reserves en voorzieningen 2020
samenvatting:
Om grip te houden op de reserves en voorzieningen is het belangrijk dat er
duidelijke regels zijn voor het instellen van reserves en voorzieningen.
Vervolgens is het goed om de bestaande reserves en voorzieningen
regelmatig tegen het licht te houden en te beoordelen op toereikendheid,
nut en noodzaak.
Het doel van deze nota is dan ook:
- Het bieden van inzicht in het wettelijk kader omtrent reserves en
voorzieningen.
- Het vastleggen van beleidsregels en -uitgangspunten en de handelswijze
omtrent reserves en voorzieningen.
- Het bieden van een actueel overzicht van de gemeentelijke reserves en
voorzieningen.
De nota reserves en voorzieningen is een instrument ten behoeve van de
kaderstellende rol van de gemeenteraad.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het voorleggen van de volgende wijzigingen in de nota reserves en
voorzieningen 2020 aan de gemeenteraad ter besluitvorming:
a) Om de volgende instellingscriteria voor reserves toe te voegen:
Bestemmingsreserves en claims op reserves vervallen als er binnen
twee jaar geen (werkelijke) onttrekkingen dan wel toevoegingen
hebben plaatsgevonden, tenzij er een bewuste afweging en
onderbouwing is om de claim/ reserve te handhaven. Het saldo van
de vervallen reserve wordt toegevoegd aan de algemene reserve.
b) Om de volgende overige spelregels bij reserves toe te voegen:
Jaarlijks, bij het opstellen van de primaire begroting, vindt een
onderbouwing plaats van alle bestemmingsreserves. Bij de
onderbouwing wordt getoetst of het doel van de bestemmingsreserve
nog in overeenstemming is met het raadsbesluit. Daarnaast worden
waar mogelijk de stortingen en onttrekkingen in beeld gebracht en
geraamd. Deze stortingen en onttrekkingen zijn nodig voor het
opstellen van een juiste balansprognose. Met betrekking tot de
algemene reserve is het niet toegestaan om van die ramingen (in de
primaire begroting) af te wijken, ook niet in tussenrapportages, tenzij
met voldoende onderbouwing kan worden aangetoond dat een
afwijking wel aan de orde is.

c) Het voorstellen bij de Egalisatiereserve openbare ruimte: om op
basis van de begrotingsbrief 2020 van de toezichthouder deze
reserve niet meer onder de Algemene Reserve te plaatsen, maar
met ingang van de jaarrekening 2019 als een bestemmingsreserve
te beschouwen. Ook wordt er voorgesteld de naam van de reserve te
wijzigen naar: “reserve afschrijvingslasten vervangingsinvesteringen
openbare ruimte”. En de verwerking daarvan bij de eerstvolgende
tussenrapportage plaats te laten vinden.
d) Het voorstellen bij de Reserve cofinanciering regionale projecten: om
op basis van de begrotingsbrief 2020 van de toezichthouder deze
reserve niet meer onder de Algemene Reserve te plaatsen, maar
met ingang van de jaarrekening 2019 als een bestemmingsreserve
te beschouwen.
e) Het voorstellen bij de Reserve niet-gesprongen explosieven WO2:
om het niet benodigde deel van € 1.129.000 in 2020 te laten
vrijvallen ten gunste van de Algemene Reserve. En de verwerking
hiervan vindt bij de eerstvolgende tussenrapportage plaats.
f)

Het voorstellen bij de Reserve maatschappelijke opvang en
vrouwenopvang: om de naam van de reserve te wijzigen naar:
“reserve maatschappelijke omvang, vrouwenopvang en beschermd
wonen”. En aan het doel toe te voegen: beschermd wonen en
maatregelen ter voorkoming van intramurale zorg en versnellen van
de uitstroom. De verwerking hiervan bij de eerstvolgende
tussenrapportage plaats te laten vinden.

g) Het vaststellen om bij de voorziening planmatig onderhoud
gemeentelijke onderwijsgebouwen: na vaststelling van deze nota,
deze voorziening op te splitsen: in een reserve voor het deel
bruikleenscholen, waarvoor nog geen meerjarenonderhoudsplan
(MJOP) beschikbaar is. Er wordt nog nader uitgezocht hoe dat plan
vorm gaat krijgen. En in een voorziening voor de Burgemeester
Martenssingel, waarvoor wel een MJOP beschikbaar is. En de
verwerking hiervan plaats te laten vinden bij de eerstvolgende
tussenrapportage.
h) Het vaststellen om bij de voorziening verwerking afvalstoffen: de
naam te wijzigen in Voorziening egalisatie tarieven
Afvalstoffenheffing. En de verwerking hiervan vindt bij de
eerstvolgende tussenrapportage plaats.
i)

Het vaststellen om bij de voorziening riolering: deze voorziening te
hernoemen van Voorziening Riolering in de Voorziening Vervanging
Riolering (art 44 lid 1d BBV) en de verwerking hiervan bij de
eerstvolgende tussenrapportage plaats te laten vinden.

j)

Het vaststellen om bij de voorziening pijporgel aula begraafplaats
IJsselhof: dat het college in 2020 in overleg te gaan treden met de
beheerder wanneer tot uitvoering van het legaat wordt overgegaan.

2. Het voorleggen van de nota reserves en voorzieningen 2020 aan de
gemeenteraad ter besluitvorming.
2.12 H. Niezen

Parkeerterrein Vossenburchkade
samenvatting:
Het Groene Hart Ziekenhuis kampt al lange tijd met een tekort aan
parkeerplaatsen voor personeel, patiënten en bezoekers op het eigen
terrein. Het ziekenhuis heeft de gemeente verzocht minimaal 100
parkeerterreinvergunningen voor de Vossenburchkade aan te kunnen
vragen voor het eigen personeel. Omdat de Stationsgarage soms
onvoldoende ruimte biedt kan parkeerterrein Vossenburchkade eveneens
als overloop dienen voor de abonnementhouders wanneer de garage vol
zit.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Afgifte van 100 tijdelijke parkeerterreinvergunningen (voor 1 jaar) ten
behoeve van Groene Hart Ziekenhuis en 25 vergunningen voor overige
gebruikers voor parkeerterrein Vossenburchkade.
2. Instellen wachtlijst parkeerterreinvergunningen Vossenburchkade en
monitoring gebruik.
3. Parkeerterrein Vossenburchkade open te stellen voor
abonnementhouders van de Stationsgarage.
4. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

