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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 14 maart 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 14 maart 2017.

2.

M. Schoenmaker

Memo evaluatie prostitutiebeleid
samenvatting
Op 25 september 2000 heeft de gemeenteraad het prostitutiebeleid en de
daarin vervatte beleidsregels ten aanzien van prostitutie zoals
neergelegd in deze beleidsnotitie (raadsvoorstel nr. 25 d.d. 12 september
2000) vastgesteld. Destijds heeft de raad besloten om na verloop van tijd
de werkwijze te evalueren. Het college van B&W heeft daarnaast in het
actieprogramma besloten om het prostitutiebeleid op korte termijn te
evalueren.
In de evaluatie zal worden onderzocht wat er van het beleid terecht is
gekomen, tevens wordt de wet gewijzigd en ook andere regels in de
APV moeten worden vastgesteld. Ook wordt de vraag beantwoord of de
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uitgangspunten gehandhaafd moeten blijven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de memo aan het college met informatie over de
uit te voeren evaluatie prostitutiebeleid;
2. het aanbrengen van enkele tekstuele wijzigingen.

3.

R.A. Tetteroo

Beleid beschut werk, beleidsregels tijdelijke jobcoaching en
aanpassingen Re-integratieverordening en Re-integratieregeling
samenvatting
Per 1 januari 2017 is beschut werk wettelijk verplicht gesteld. Door deze
wijziging moeten gemeenten hun beleid beschut werk herzien en tevens
wijzigingen doorvoeren in de Re-integratieverordening. In het
voorliggende voorstel van de Re-integratieverordening is aansluiting
gezocht met de recent beschikbaar gekomen modelverordening van de
VNG. Daarnaast zijn beleidsregels opgesteld voor het instrument tijdelijke
jobcoaching die zijn opgenomen in de Re-integratieregeling.
Met dit collegebesluit wordt de GASD in staat gesteld om advies uit te
brengen over de beleidslijn beschut werk en de bijgestelde Reintegratieverordening en Re-integratieregeling, binnen de lopende
adviesaanvraag voor de evaluatie Participatiebeleid. De GASD is
akkoord met de kortere adviestermijn.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein (GASD) voor advies
voorleggen van de beleidslijn beschut werk, zijnde:
a. het college houdt vast aan het uitgangspunt rondom beschut werk om
eerst (zoveel mogelijk) inwoners met een arbeidsbeperking te begeleiden
naar beschermd werk. Pas als dat niet passend is, wordt een indicatie
beschut werk actief als mogelijkheid overwogen.;
b. het college creëert maximaal de aantallen beschut werkplekken die het
Rijk aangeeft in de ministeriele regeling beschut werk 2017 en 2018 en
kiest ervoor om geen additionele plekken mogelijk te maken.;
c. het college kiest er voor om voor de voorziening beschut werk de reintegratie instrumenten proefplaatsing, scholing, aanpassing werkplek en
vervoersvoorziening, uitsplitsing van taken, persoonlijke ondersteuning,
no-risk polis, loonkostensubsidie ter beschikking te stellen als mogelijk in
te zetten voorzieningen.;
d. het college kiest er voor om bij een eventuele wachttijd totdat een
beschut werkplek beschikbaar is, de re-integratieinstrumenten sociale
activering, scholing, persoonlijke ondersteuning, maatwerkvoorzieningen
ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie zoals bedoeld
in de Wmo en schuldhulpverlening als bedoeld in de Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening ter beschikking te stellen als mogelijk in te zetten
voorzieningen;
2. het aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein voor advies
voorleggen van de gewijzigde Re-integratieverordening waarin de
wijzigingen beschut werk zijn geïmplementeerd en aansluiting is gezocht
bij de nieuw ter beschikking gekomen VNG-modellen voor de Re-
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integratieverordening;
3. het aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein voor advies
voorleggen van de gewijzigde re-integratieregeling waarin de
beleidsregels jobcoaching zijn geïmplementeerd.

4.

C.P. Dijkstra

Subsidieverlening Brede School en Kwadraad 2017
samenvatting
Kwadraad, Federatie Brede School (Brede School) en Sport.Gouda
dienen jaarlijks (via samenwerkingsverbandJongerenPuntGouda)
gezamenlijk een subsidieaanvraag in, met opgave van de subsidie die
door elke organisatie afzonderlijk wordt aangevraagd. In de vastgestelde
subsidiestaat 2017 is opgenomen dat aan Kwadraad € 36.663,00 en aan
de Brede School € 68.396,00 zal worden verleend. Na vaststelling van de
subsidiestaat werd in gesprekken met
partijen duidelijk dat Kwadraad minder en de Brede School meer subsidie
nodig heeft voor de activiteiten.
In overleg met de partijen is toen besloten een andere verdeling te
maken in de toe te kennen bedragen.
Het voorstel is om de besluiten in de subsidiestaat 2017 te wijzigen en
aan Kwadraad € 20.338,00 subsidie en aan de Brede School € 84.731,00
voor 2017 te verlenen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het besluit in de subsidiestaat 2017 om aan Kwadraad € 36.663,00
subsidie te verlenen te wijzigen in een besluit om Kwadraad € 20.338,00
subsidie te verlenen;
2. het besluit in de subsidiestaat 2017 om aan de Federatie Brede School
€ 68.396,00 subsidie te verlenen te wijzigen in het besluit om de
Federatie Brede School € 84.731,00 subsidie te verlenen.

5.

C.P. Dijkstra

Adviesaanvraag GASD toekomst hulp bij het huishouden
samenvatting
De gemeente Gouda stond per 1 januari 2015 met de invoering van de
nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voor een grote
uitdaging. De inhoudelijke doelen van de wet werden door het Rijk
gekoppeld aan een forse bezuinigingsopgave. De bezuiniging op de hulp
bij het huishouden was met ruim -40% het grootst van alle bezuinigingen
in het sociaal domein in 2015.
De bezuiniging op de hulp bij het huishouden is gerealiseerd. Echter,
recente jurisprudentie, verhalen van gebruikers en voortschrijdend inzicht
over de verbinding tussen hulp bij het huishouden en het langer thuis
moeten blijven wonen van een steeds ouder wordende groep Goudse
inwoners zorgen ervoor dat herijking van het beleid wordt voorgesteld.
Deze ruimte is er ook binnen de begroting van de hulp bij het
huishouden.
In de zomer 2016 heeft de GASD een ongevraagd advies uitgebracht
over de hulp bij het huishouden in Gouda. Vanwege de politieke situatie
deze zomer in Gouda en een landelijk rapport over de toekomst van de
hulp bij het huishouden vanuit VWS, VNG, G32 en de NDSD MH is in de
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laatste maanden van 2016 hier pas inhoudelijk over gesproken met de
GASD. In december heeft er een werksessie plaatsgevonden met de
GASD en de GCR rondom dit thema. Begin januari 2017 is er gesproken
met de voorzitter van de GASD en is afgesproken dat er een officiële
adviesaanvraag volgt in het 1e kwartaal 2017 over dit onderwerp.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het indienen van een verzoek om formeel advies aan de Goudse
Adviesraad Sociaal Domein (GASD) over de toekomst hulp bij het
huishouden;
2. een tekstuele aanpassing van de Memo hulp bij het huishouden in
Gouda (langer thuis en meer op maat).

6.

C.P. Dijkstra

Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017
samenvatting
In het kader van het integraal aanpakken van de
gezondheidsachterstanden krijgt de gemeente Gouda financiële
middelen vanuit het ‘Stimuleringsprogramma Gezond in…’. Voor de inzet
van deze middelen is deze eenjarige subsidieregeling ontwikkeld met een
subsidieplafond van € 75.000. De middelen worden evenredig verdeeld
over 3 gebieden in de stad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de Subsidieregeling Gezond in Gouda 2017;
2. bekendmaking van de regeling en het beschikbare subsidieplafond.

7.

J.W. van Gelder

Tarieven sportverenigingen seizoen 2017-2018
samenvatting
Het beleid is om de sporttarieven aan te passen op basis van de laatst
vastgestelde CBS prijsindex. Het huidige prijsindexcijfer is 1,7 %. De
tariefsvaststelling heeft betrekking op de tarieven voor de
sportverenigingen die gebruik maken van het zwembad, de sporthallen,
de gymzalen en de oefenvelden, grasvelden en kunstgrasvelden.
Door de tarieven in het voorjaar vast te stellen, worden de
sportverenigingen in staat gesteld om bij het opstellen van de begroting
voor het nieuwe seizoen rekening te houden met de nieuwe tarieven.
Voor de indexering van de tarieven wordt gebruik gemaakt van het laatst
vastgestelde prijsindexcijfer.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het vaststellen van de huurtarieven voor sportverenigingen van het
zwembad, van binnensportaccommodaties en van sportvelden op basis
van een indexering met 1,7 %, conform de CBS-prijsindex van januari
2017;
2. het aanvullen van het collegevoorstel met een tekst over de financiële
gevolgen.

