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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 15 mei 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 15 mei 2018.

2. M. Schoenmaker
H. Niezen

Machtiging bezwaar en beroep inzameling huishoudelijk afval
samenvatting
Per 1 januari 2018 is in Gouda het systeem ‘afval scheiden loont’
ingevoerd. Indien huishoudelijk afval niet op de juiste manier wordt
aangeboden, wordt handhavend opgetreden: bij overtreding wordt
bestuursdwang toegepast en de kosten daarvan worden verhaald.
Tegen besluiten om deze kosten te verhalen, kan bezwaar en beroep
worden ingesteld. Dit collegevoorstel strekt ertoe medewerkers van
bureau MB-All tijdelijk te machtigen om het college te
vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures over dit
onderwerp.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het machtigen van medewerkers van MB-All BV om burgemeester en
wethouders van Gouda te vertegenwoordigen in het kader van bezwaaren beroepsprocedures en verzoeken om een voorlopige voorziening
met betrekking tot besluiten over het verhaal van kosten van
bestuursdwang voor de inzameling van huishoudelijk afval, conform
bijgevoegd conceptbesluit;
2. het beëindigen van deze machtiging op 1 oktober 2018, of zoveel
eerder als eigen capaciteit voorhanden is;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

3. T. van Vugt

Beleidsregel bouwoverlast
samenvatting
In de stad worden veel bouw- en sloopwerkzaamheden uitgevoerd.
Deze werkzaamheden kunnen echter overlast geven voor de omgeving,
zoals recentelijk bv. op de Koningshof, of de Zuider IJsseldijk.
Het is hierbij van belang dat de afdeling Bouw- en woningtoezicht van
de Omgevingsdienst Midden-Holland (BWT) bij dergelijke incidenten
over voldoende instrumentarium beschikt om bouwoverlast zo veel
mogelijk te voorkomen en in geval van calamiteiten efficiënt en effectief
te kunnen optreden. Zeker in een compacte stad als Gouda waarbij
vaak sprake is van nabijgelegen (al dan niet monumentale) kwetsbare
panden.
Bedoelde incidenten vormden de aanleiding om het bestaande
instrumentarium van BWT nader te analyseren. De nu voorliggende
beleidsregel biedt BWT de mogelijkheid - zowel preventief, repressief,
als correctief - daadkrachtiger (eventuele) bouwoverlast te voorkomen,
danwel te beperken.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het, met een tekstuele aanpassing, vaststellen van de beleidsregel
bouwoverlast gemeente Gouda 2018;
2. het ter kennisgeving aanbieden van de beleidsregel aan de
gemeenteraad.

4. T. van Vugt
R.A. Tetteroo
C.P. Dijkstra
J.W. van Gelder

Beleidsdoelstellingen subsidieverlening 2019
samenvatting
Elk jaar moeten de beleidsdoelstellingen subsidieverlening door het
college worden vastgesteld. Het college is daartoe bevoegd op grond
van artikel 4 Algemene Subsidie Verordening (ASV). De activiteiten in
de subsidieaanvragen dienen aan te sluiten op de geformuleerde
beleidsdoelstellingen. Instellingen kunnen dit jaar uiterlijk tot 1
september een subsidie aanvraag indienen voor het subsidiejaar 2019
en moeten ruim voor die tijd op de hoogte worden gesteld van de
geldende beleidsdoelstellingen.
De beleidsdoelstellingen zijn een vertaling van reeds vastgesteld beleid.
Dit voorstel beoogt dus geen aanpassing van het huidige beleid.
In deze BenW-nota worden de wijzigingen benoemd en wordt het
college gevraagd de aangepaste beleidsdoelstellingen vast te stellen.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de beleidsdoelstellingen die het kader vormen
voor de subsidieverstrekking over het jaar 2019;
2. kennisnemen van de op dit moment beschikbare subsidiebudgetten
2019 voor de boekjaarsubsidies;
3. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

