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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 17 mei 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 17 mei 2016.

2. M. Schoenmaker

Vaststellen presentiegelden Bezwaarschriftencommissie
samenvatting
Op dit moment gelden de volgende presentiegelden voor de
voorzitter/plaatsvervangend voorzitters en leden per vergadering
(dagdeel) van de bezwaarschriftencommissie Gouda:
- voorzitter/plaatsvervangend voorzitters (indien wonend in Gouda): €
170,=;
- voorzitter/plaatsvervangend voorzitters (indien wonend buiten Gouda):
€ 175,=;
- leden (indien wonend in Gouda): € 75,=;
- leden (indien wonend buiten Gouda): € 85,=.
De presentiegelden per vergadering (per dagdeel) voor de
voorzitter/plaatsvervangend voorzitters en de leden behoeven

aanpassing, omdat deze de afgelopen 10 jaar niet meer herzien zijn en
inmiddels niet meer marktconform zijn. Hierbij wordt aangetekend dat de
voorzitter/plaatsvervangend voorzitters en de leden zeer arbeidsintensief
en uitstekend werk verrichten voor de gemeente Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het per 1 juli 2016 vaststellen van de volgende presentiegelden per
vergadering (per dagdeel)
- voorzitter/plaatsvervangend voorzitters: € 220,= en
reiskostenvergoeding conform gebruikelijke regeling, indien wonend
buiten Gouda;
- lid: € 150,= en reiskostenvergoeding conform gebruikelijke regeling,
indien wonend buiten Gouda.
3. M. Schoenmaker
H. Niezen

Conceptbestuursovereenkomst AZC in PWA-kazerne
samenvatting
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente
Gouda d.d. 8 september 2015 schriftelijk verzocht om medewerking te
verlenen aan vestiging van een asielzoekerscentrum (hierna azc) voor
de opvang van circa 500 asielzoekers voor 10 jaar in de PWA-kazerne
aan de Groen van Prinsterersingel 44. Er is door de permanente
vluchtelingenstroom dringend behoefte aan nieuwe opvanglocaties.
Het college heeft per brief van 21 september 2015 aan het COA
bevestigd medewerking te verlenen aan dit verzoek. Het college wil
mensen in nood helpen en voelt zich hierin gesteund door signalen uit
de Goudse samenleving én de raad. Het COA heeft zich voor een azc in
Gouda uitsluitend gericht op de locatie van de voormalige PWA-kazerne,
mede omdat deze voldoet aan de door het COA gestelde criteria en
eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor het college was het van
belang dat de functie van een azc past binnen de (brede)
maatschappelijke bestemming. Een essentieel onderdeel van het
collegebesluit vormde het dringende verzoek aan het COA om de
ervaringen en knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA-kazerne
te betrekken bij de realisatie van het azc.
Onlangs hebben de gemeente en het COA ambtelijk overeenstemming
bereikt over een conceptbestuursovereenkomst. Afgesproken is dat de
delegatie van het bewonersplatform na besluitvorming door het college
én voorafgaand aan de raadsbehandeling geïnformeerd wordt over dit
conceptakkoord. Tijdens deze bijeenkomst zal gemotiveerd worden
toegelicht wat er met hun adviezen is gebeurd. Dit gesprek vindt
binnenkort plaats. Hierna zal de raad in de gelegenheid worden gesteld
om zijn wensen en bedenkingen in te brengen over het bereikte
resultaat. Aan de hand hiervan zal het college - in afstemming met het
COA - de conceptbestuursovereenkomst eventueel aanpassen en
vaststellen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het raadsmemo met de reactie op de wensen en
bedenkingen van de raad op de conceptbestuursovereenkomst met

tekstuele aanpassingen;
2. toezending van dit memo aan de raad;
3. ondertekening van de bestuursovereenkomst azc over te gaan.

4. D.A. Bergman

Definitieve vaststelling wijziging gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Midden-Holland
samenvatting
Op 19 januari jl. heeft het college van BenW reeds besloten om:
1. in principe de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regeling
Streekarchief Midden-Holland vast te stellen;
2. een definitief besluit inzake wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Regeling Streekarchief Midden-Holland te nemen na verkregen
toestemming van de gemeenteraad;
3. de Raad het voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke
regeling Regeling Streekarchief Midden-Holland voor te leggen ter
besluitvorming.
Op 9 maart jl. heeft de raad besloten om de wijzigingen vast te stellen.
Dit collegevoorstel voorziet in het definitief vaststellen van de wijziging
van de gemeenschappelijke regeling. De wijziging zelf is toegelicht in
het collegevoorstel van 19 januari; de tekst van de gewijzigde artikelen
is opgenomen in het collegebesluit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het als volgt wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Streekarchief Midden Holland:
Artikel I
A
De aanhef komt te luiden als volgt:
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten Zuidplas, Krimpenerwaard, Waddinxveen, Gouda en
Krimpen aan den Ijssel, ieder voor zover zij voor de eigen gemeenten
bevoegd zijn.
B
Van artikel 4 komt lid 2 te luiden als volgt:
In het kader van deze taakopdracht draagt het Streekarchief zorg voor
o.a.:
a. de aanstelling van een streekarchivaris, die voor de deelnemende
gemeenten geldt als de gemeentearchivaris, als bedoeld in art. 32 van
de Archiefwet;
b. het in standhouden van een archiefbewaarplaats als bedoeld in art.
31 van de Archiefwet;
c. het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte
archiefbescheiden;
d. het toezicht op het beheer van nog niet naar de archiefbewaarplaats
overgebrachte archiefbescheiden, die nog bij de deelnemers berusten;
e. integraal digitaal informatiebeheer (duurzaamheid, betrouwbaarheid
en veiligheid) i.s.m. de deelnemers;
f. de inrichting en het beheer van een studiezaal ter raadpleging van

archiefbescheiden;
g. het (interactief) betrekken van diverse publieksgroepen en
(werk)gemeenschappen bij de lokale en regionale geschiedbeoefening
en archiefbeheer;
h. de mogelijkheid van hergebruik van informatie (open data) en
inbedding van de (digitale) collectie in externe platforms.
C
Artikel 5 komt te luiden als volgt:
Het algemeen bestuur bestaat uit twee leden per deelnemende
gemeente. Deze worden aangewezen door de raad.
D
Van artikel 29 komt lid 2 te vervallen.
E
Van artikel 33 komt lid 3 te luiden als volgt:
De uittredende gemeente is verplicht gedurende vier jaar volgend op dat
waarin de uittredingsbesluiten zijn toegezonden, de algemene bijdrage
als bedoeld in de artikelen 29 en 30 te blijven voldoen.
F
Artikel 37 komt te luiden als volgt:
1. Voor de uitvoering van de Archiefwet en de daaraan verbonden
voorschriften zijn de voorschriften van de gemeente Gouda van
overeenkomstige toepassing. Het dagelijks bestuur kan besluiten van de
voorschriften van de gemeente Gouda af te wijken als het belang van
een goede bedrijfsvoering dit wenselijk maakt.
2. Als archiefbewaarplaats als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet
wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van het streekarchief.
3. De streekarchivaris is belast met het beheer van de naar de
bewaarplaats overgebrachte archiefbescheiden en met het beheer van
de archiefbescheiden voor zover deze niet zijn overgebracht naar de
archief bewaarplaats bedoeld in lid 2.
Artikel II
1. deze wijziging van de Regeling Streekarchief Midden-Holland treedt in
werking op 1 januari 2016 of – indien dat op een latere datum is – op de
dag volgend op de dag van de bekendmaking;
2. de gemeente Gouda maakt de regeling bekend in de Staatscourant.

5. D.A. Bergman

Uitgangspuntennotitie cultuurnota
samenvatting
Dit najaar wordt de nieuwe cultuurnota aan het college, ter inspraak en
aan de gemeenteraad voorgelegd. In de uitgangspuntennotitie wordt
alvast kort teruggeblikt op een aantal relevante ontwikkelingen binnen
het culturele domein in Gouda en worden de beoogde speerpunten voor
de periode 2017-2022 benoemd. De notitie dient als agenda voor het
overleg de komende tijd met culturele organisaties en andere betrokken
partijen in de stad.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de volgende uitgangspunten voor de cultuurnota
2017-2022 met mandaat wethouder Bergman voor aanpassingen:
a. groot bereik en brede participatie cultuur en cultuureducatie: zoveel
mogelijk mensen komen in contact met kunst en cultuur, genieten
hiervan en benutten kunst en cultuur voor zelfontplooiing;
b. toekomstbestendige infrastructuur: culturele organisatie hebben een
solide bedrijfsvoering, vergroten de eigen inkomsten, werken samen en
blijven innoveren;
c. cultuur en economie: cultuur wordt nog actiever ingezet ter
bevordering van het vestigingsklimaat en de toeristische wervingskracht
van Gouda;
d. cultuur en het sociaal domein: de bijdrage van cultuur aan het sociaal
domein wordt meer zichtbaar gemaakt en daar waar mogelijk versterkt.
2. het versturen van de uitgangspuntennotitie ter informatie aan de
gemeenteraad;
3. aan de hand van de uitgangspuntennotitie in gesprek te gaan met
gesubsidieerde culturele instellingen en andere betrokken partijen in de
stad; de opbrengsten van deze gesprekken te verwerken in de concept
cultuurnota; de concept cultuurnota aan het college ter besluitvorming
voor te leggen en vervolgens vrij te geven ter inspraak; de nieuwe
cultuurnota dit najaar aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te
leggen.

6. D.A. Bergman

Verlenging experiment uitstallingen
samenvatting
Er geldt een uitstallingenverbod voor ondernemers in de binnenstad.
Van 1 december 2015 tot 1 juni 2016 heeft er een experiment
plaatsgevonden om dit enigszins te versoepelen op aanvraag van de
ondernemers. Gebleken, bij tussentijdse evaluatie, is dat nu het mooie
weer en de toeristen gaan komen, het experiment pas goed op gang
komt. Ondernemers vragen nu gelet op einddatum van 1 juni 2016
versus de investering om verlenging van het experiment. Nu al nieuw
beleid opstellen op basis van de tussentijdse evaluatie zou te snel zijn.
Voorgesteld wordt om de duur van het experiment te verlengen tot 1
oktober 2016.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. verlenging van het experiment uitstallingen in de binnenstad tot 1
oktober 2016.

7. H. Niezen

Ongevraagd advies Goudse Cliëntenraad inzake parkeren door
mensen met een beperking
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de conceptbrief aan de Goudse Cliëntenraad met

tekstuele aanpassing in antwoord op het ongevraagd advies over
knelpunten rond parkeren door mensen met een beperking.

8. M. Schoenmaker

Straatnaamgeving Doggersbanklaan
samenvatting
De commissie van advies voor naamgeving openbare ruimte heeft in
haar laatste vergadering besloten dat, zodra de planontwikkeling van
“Bunderhof fase 2 Gouda” definitief wordt, er voor de benaming van de
openbare ruimte zal worden aangesloten bij de benaming in de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk.
De raad van Bodegraven-Reeuwijk heeft op 12 oktober 2011 besloten
de openbare ruimte in Reeuwijk te benoemen:
Doggersbanklaan.
De commissie stelt voor de openbare ruimte, doorlopend vanaf het deel
in Reeuwijk, met een aansluiting op de Bodegraafsestraatweg
eveneens te benoemen: Doggersbanklaan.
Zoals op tekening is aangegeven.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van het besluit van de burgemeester met betrekking
tot het vaststellen van de benaming van de openbare ruimte:
Doggersbanklaan.

