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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 4 april 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 4 april 2017.

2.

College

Subsidieverstrekking
samenvatting
Dit collegevoorstel is een nadere uitwerking van het informeel college
van 10 februari jl. waarin de subsidieverstrekking aan de orde is geweest.
In het voorstel zijn tevens de wijzigingen meegenomen uit het leanproces
'Subsidieverstrekking'.
In de collegevergadering van 4 april is het collegevoorstel over de
subsidieverstrekking aangehouden met het verzoek portefeuillehouders
het mandaat te geven om over de subsidietoekenning van aanvragen
binnen hun portefeuille, te besluiten. Het nu voorliggende voorstel is
daarop aangepast. De wijzigingen in het mandatenbesluit zullen bij de
herziening van dat besluit (gepland voor de zomer) worden
meegenomen.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.instemmen met een gewijzigd besluitvormingstraject voor de
subsidieverstrekking waardoor het college de mogelijkheid krijgt sturing
te geven aan de voorkant van het subsidieproces.
Daartoe:
a. worden de subsidiedoelstellingen (inhoudelijk kader
subsidieverstrekking), in een apart collegevoorstel, tegelijk met de
kadernota ter besluitvorming aan het college voorgelegd;
b. worden in het collegevoorstel waarin de subsidiedoelstellingen zijn
opgenomen, tevens de per programma te besteden subsidiebudgetten
(financieel kader subsidieverstrekking) vastgesteld.
2. instemmen met een wijziging van het mandatenbesluit deel A,
bestuurlijke mandaten waardoor portefeuillehouders het mandaat krijgen
om over de subsidieverstrekking binnen hun portefeuille te besluiten.
3. vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit waarmee het
Uitvoeringsbesluit van de Algemene Subsidieverordening Gouda 2003
als volgt wordt aangepast:
a.in artikel 2 wordt de termijn voor het indienen van subsidieaanvragen
gewijzigd van „voor 15 mei‟ in „uiterlijk 31 augustus‟;
b.aan artikel 2 wordt een tweede lid toegevoegd: Het college neemt
aanvragen die na 31 augustus worden ingediend niet in behandeling of
wijst deze af. Het college kan besluiten aanvragen die na 31 augustus
worden ingediend in behandeling te nemen als er budget over is nadat
toekenning van het budget op basis van subsidieaanvragen die uiterlijk
31 augustus zijn ingediend heeft plaatsgevonden;
c.in artikel 6, eerste lid, wordt de termijn voor het indienen van een
aanvraag tot subsidievaststelling gewijzigd: „binnen 4,5 maand‟ wordt
„binnen 3 maanden‟.

3.

D.A. Bergman

Nota Vergunningverlening, toezicht en handhaving BWT 2017-2020
samenvatting
Op 25 juni 2013 hebben burgemeester en wethouders van Gouda het
“Handhavingsbeleid 2013-2016 Bouw- en woningtoezicht gemeente
Gouda” vastgesteld. Het handhavingsbeleid bevatte de doelen en
prioriteiten van het handhavingsbeleid op het gebied van BWT-taken in
de gemeente Gouda. Nu de looptijd van dit handhavingsbeleid is
verstreken, is het tijd om een nieuwe handhavingsnota vast te stellen.
Tegelijkertijd is het op grond van de wet Vergunningverlening, toezicht en
handhaving (wet VTH) en de Goudse verordening Kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht verplicht
om een sluitende beleidscyclus te realiseren en prioriteiten en
doelstellingen te vertalen in een set van objectieve criteria voor toetsing.
Doel van de wet en de verordening is het professionaliseren van de
zogenaamde VTH-taken en het borgen van de kwaliteit in de organisatie.
De voorliggende uitvoeringsnota voorziet in deze wettelijke
verplichtingen.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
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1. het vaststellen van de nota Vergunningverlening, toezicht en
handhaving BWT 2017-2020;
2. het ter kennisgeving sturen van de nota aan de gemeenteraad;
3. het publiceren van de Goudse prioriteiten in de Goudse Post.

4.

R.A. Tetteroo

Aldi Nieuwe Gouwe Oostzijde (Hoogvliet locatie)
samenvatting
Dit collegevoorstel betreft het voornemen om een Aldi supermarkt te
realiseren op de Nieuwe Gouwe Oostzijde, tegenover de bestaande
Hoogvliet supermarkt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instellen van beroep tegen het besluit van de provincie ZuidHolland, om geen ontheffing te verlenen voor vestigen van een Aldi
supermarkt aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde (tegenover de Hoogvliet
supermarkt);
2. de verdere afhandeling van het beroep in handen te laten van het
hoofd Ruimtelijk Beleid en Advies.

5.

J.W. van Gelder

Aanpassing Rugbyveld Uiterwaard
samenvatting
De Rugby vereniging RFC Gouda op het sportpark Uiterwaard heeft op
basis van het huidige ledenaantal een capaciteitstekort wat betreft de
bespeelbaarheid van het speelveld. De gewenste oplossing is het
bestaande veld uit te breiden met een miniveld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. aanpassing van het Rugbyveld in sportpark Uiterwaard zoals is
aangegeven op de bij dit advies gevoegde tekening met nummer HF.14001 van Happy Feet, sport systems; d.d. 15-03-2016, laatste wijziging
21-03-2016;
2. aanpassing van het landschap rondom het rugbyveld conform het
landschapsplan van Ykema landschapsarchitect, d.d. 7 februari 2017;
3. het machtigen van wethouder Van Gelder om namens het college van
burgemeester en wethouders wijzigingen door te voeren die zich
voordoen als gevolg van verdere detaillering van de plannen en/of die
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk blijken te zijn;
4. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en de bijlage.

6.

H. Niezen

Aanwijzing camperplaatsen
samenvatting
In het najaar van 2016 heeft de golfclub Ijsselweide uw college verzocht
om vijf camperplaatsen op het parkeerterrein van de golfclub aan te
wijzen. Het betreft een openbaar parkeerterrein. De schets met de
gewenste locatie van de camperplaatsen is bijgevoegd.
Volgens artikel 4:13 van de Algemene plaatselijke verordening Gouda
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2009 kan uw college openbare plaatsen aanwijzen waar met
kampeermiddelen mag worden gekampeerd. Uw college kan daaraan
nadere regels verbinden in het kader van de bescherming van natuur en
landschap en van de bescherming van stadsgezichten.
Voorstel is om de vijf gewenste camperplaatsen op het parkeerterrein
van de golfclub aan te wijzen. Daarbij wordt bepaald, dat campers
maximaal 72 uur gebruik mogen maken van een camperplaats op het
parkeerterrein.
Verder wordt bepaald, dat op of bij de aangewezen plaatsen een
stroomvoorziening, een watervoorziening en een loosplek voor toilet en
vuilwater worden aangebracht.
Eerder heeft uw college 29 camperplaatsen aangewezen op Klein
Amerika. Dit besluit is in het Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke
verordening Gouda 2009 opgenomen. Dit besluit bevat alle aanwijzingen
op grond van de APV. Over het gebruik van deze camperplaatsen is
bepaald, dat een camper daar maximaal 72 uur mag staan.
Uw aanwijzing van de vijf camperplaatsen wordt in dit Aanwijsbesluit
opgenomen, conform het bijgevoegde besluit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.wijziging van het Aanwijsbesluit Algemene plaatselijke verordening
Gouda 2009 door daarin vijf camperplaatsen op het parkeerterrein
golfbaan IJsselweide op te nemen, conform bijgevoegd besluit.

