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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 30 januari 2018
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 30 januari 2018.

2. R.A. Tetteroo

Aankoop perceel grond aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg
sectie F nummer 3778 van de Prov. Z-H
samenvatting
Aan de Eerste Moordrechtse Tiendeweg is na het verwijderen van een
aantal illegale woonwagens en bouwsels een stuk grond beschikbaar
voor de verkoop. Hierop kunnen 4 à 5 koop-staanplaatsen voor
woonwagens gerealiseerd worden zoals aangekondigd in het
woonwagenbeleid (2012).
Als fysieke scheiding met de naastliggende watergang en als grens van
het kadastraal perceel is een damwand aangebracht. Doordat op enkele
plekken nog oude damwandpalen aanwezig waren is de nieuwe stalen
damwand naast de oude palen aangebracht. Deze damwand staat
hierdoor een stukje op het eigendom van de provincie. Om deze grond

te kunnen verkopen en nieuwe plekken te realiseren moet de gemeente
kunnen beschikken over het perceel grond dat is aangegeven op de
bijgevoegde grondtransactietekening. Partijen hebben
overeenstemming bereikt over de aan- en verkoop van de grond voor
een symbolisch bedrag van € 1,-- (kosten koper) onder de voorwaarden
zoals opgenomen in de bijgevoegde conceptkoopovereenkomst.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. aankoop van een perceel grond gelegen aan de Eerste Moordrechtse
Tiendeweg, kadastraal bekend gemeente Gouda sectie F 3778 (geheel
perceel) van de Provincie Zuid-Holland, onder de voorwaarden
als genoemd in de bijgevoegde koopovereenkomst;
2. machtiging van mevrouw M.C. Vleggeert, in haar functie van hoofd
van de afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling, om de gemeente
Gouda ter zake te vertegenwoordigen, de koopovereenkomst namens
de gemeente Gouda te ondertekenen en om alle maatregelen in en
buiten rechte te nemen die nodig zijn voor de uitvoering van de
koopovereenkomst.
3. C.P. Dijkstra

Raadsmemo auditrapport complexe gezinnen sociaal teams Gouda
samenvatting
In 2016 hebben de samenwerkende inspecties, na een steekproef onder
middelgrote gemeenten, onderzoek gedaan naar de hulp en
ondersteuning door de Sociaal Teams Gouda aan kwetsbare gezinnen.
De scope van het onderzoek was afgebakend: zij hebben zich gericht op
complexe gezinnen, namelijk kwetsbare gezinnen met problemen op
meerdere levensgebieden of met zeer complexe problemen.
In april 2017 is de raad geïnformeerd over de uitkomsten van het rapport
en de aanbevelingen van de inspectie. Aan de raad is ook het
verbeterplan aangeboden. In augustus 2017 heeft de raad een
aangepaste versie van dit verbeterplan ontvangen waarbij een aantal
(procesmatige) aandachtspunten zijn verwerkt. In juni 2017 heeft
wethouder Dijkstra in het debat een toelichting gegeven op het
verbeterplan en nadere informatie over de monitoring. Eén van de
monitoringsinstrumenten die is genoemd, is een externe audit naar het
opvolgen van het verbeterplan. Deze audit heeft plaatsgevonden in
november en december 2017. Middels dit memo wordt de raad
geïnformeerd over de uitkomsten van de audit.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de raadsmemo 'Auditrapport complexe gezinnen
sociaal teams' inclusief bijlage;
2. de memo inclusief bijlage doorzenden naar de raad.

4

H. Niezen

Zienswijze MIRT A20 Notitie Reikwijdte en Detailniveau
samenvatting
In de plannen voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk en
Gouda zit een voorstel voor het afsluiten van de toerit Gouda A12 in

westelijke richting. Vanaf Gouda zou het dan niet meer mogelijk zijn
rechtstreeks de A12 en A20 op te rijden. Alle verkeer zou dan via de
parallelstructuur moeten rijden. Op 19 januari 2018 is de MIRT
Verkenning A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda, Notitie reikwijdte
en detailniveau vrijgegeven voor inspraak. Voor 15 februari is het
mogelijk een zienswijze in te dienen. Om de lobby tegen het afsluiten
van de toerit zo krachtig mogelijk te maken is er zowel een
gemeentelijke zienswijze als een zienswijze namens de regio MiddenHolland opgesteld.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het indienen van een zienswijze op de MIRT Verkenning A20
Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda, Notitie reikwijdte en detailniveau
via bijgevoegde brief, met een tekstuele aanpassing;
2. het instemmen met een zienswijze op de MIRT Verkenning A20
Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda, Notitie reikwijdte en detailniveau
namens de regio Midden-Holland zoals in bijgevoegde brief verwoord;
3. wethouder Niezen te mandateren tot het doen van een tekstuele
aanpassing in de brief van de gemeente.

