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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 6 juni 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 6 juni 2017.

2.

D.A. Bergman

Elektronische kennisgeving
samenvatting
De ODMH verzorgt voor alle deelnemende gemeenten en de provincie
Zuid-Holland de publicatieteksten voor de kennisgevingen van aanvragen,
(ontwerp)besluiten en meldingen. De meeste deelnemers plaatsten deze
teksten de afgelopen jaren in de huis-aan-huisbladen.
De ODMH heeft het afgelopen jaar voorgesteld om samen met de
gemeenten te verkennen of elektronische publicatie voor alle gemeenten
gedaan kan worden, vooruitlopend op de naar verwachting wettelijke
verplichting per 2018 of 2019.
Bij de gemeenten Zuidplas en Bodegraven-Reeuwijk worden deze teksten
inmiddels geplaatst in het elektronisch uitgegeven Gemeenteblad op
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officielebekendmakingen.nl. Daarnaast publiceren deze gemeenten bij wijze
van service ook in een huis-aan-huisblad. De gemeente Waddinxveen
bereidt momenteel een vergelijkbaar besluit voor.
Uitgangspunt is dat het elektronisch uitgegeven Goudse Gemeenteblad het
publicatieplatform wordt. Het informeren van de Goudse burger via de
gemeentepagina in het huis-aan-huisblad is daaraan ondersteunend waarbij
samenhang gecreëerd kan worden door verwijzing naar de digitale
publicatie. Voor personen die zelf niet beschikken over toegang tot internet
zal het mogelijk moeten blijven om daartoe toegang te krijgen. Bijvoorbeeld
via inzage van het digitale bericht in het Huis van de Stad, of bibliotheek, of
het verkrijgen van een papieren afschrift.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het tekstueel aanpassen van het collegevoorstel;
2. het tekstueel aanpassen van het conceptraadsvoorstel en –besluit;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad om de verordening elektronische
kennisgeving Gouda vast te stellen onder de mededeling dat, als extra
service, het via de gemeentepagina in een lokaal verschijnend weekblad
informeren van de Goudse burger wordt gecontinueerd.

3.

J.M. de Laat

Besluit Archiefbeheer Gouda
samenvatting
De gemeenteraad is conform artikel 30, eerste lid van de Archiefwet 1995
verplicht een verordening vast te stellen waarin de zorg voor de
archiefbescheiden van de gemeentelijke organen wordt belegd bij
burgemeester en wethouders. Op 22 juni 2016 is door de gemeenteraad
van Gouda de Archiefverordening gemeente Gouda vastgesteld. Artikel 7
van deze verordening luidt: ‘Burgemeester en wethouders stellen voor het
beheer van de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats
zijn overgebracht voorschriften vast.’ Het Besluit Archiefbeheer Gouda geeft
een nadere invulling aan artikel 7 van de Archiefverordening gemeente
Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.mandaat wethouder De Laat voor tekstuele aanpassing van het
collegevoorstel;
2.mandaat wethouder De Laat voor het vaststellen van het Besluit
Archiefbeheer Gouda en het intrekken van het Besluit informatiebeheer
2003, conform bijgevoegd conceptbesluit met tekstuele aanpassing.

4.

C.P. Dijkstra

Aanpassingen beleid hulp bij het huishouden (Wmo)
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 een bezuiniging oplopend tot 40% het grootst van alle
bezuinigingen in het sociaal domein in 2015.

n

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 geeft de begroting hulp bij het huishouden ook.
Duidelijkheid voor inwoners en rust voor gemeente en aanbieders op het
thema hulp bij het huishouden is van groot belang om de verdere
uitdagingen en transformatie in het sociaal domein goed op te pakken.
Zodoende wordt een drietal aanpassingen voorgesteld: het objectiveren van
de richtlijnen hulp bij het huishouden, het Pgb tarief voor hulp bij het
huishouden via een aanbieder en het wijzigen van de Tijdelijke
Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017 voor wat betreft de
hoogte van het subsidieplafond en de verdeelwijze van deze verhoging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. tekstuele wijziging van het collegevoorstel;
2. het kennis nemen van het advies van de Goudse Adviesraad Sociaal
Domein op de beleidsaanpassingen hulp bij het huishouden;
3. het vaststellen en verzenden van bijgevoegde brief als reactie op het
advies aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein;
4. het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit Regeling
maatschappelijke ondersteuning 2017;
5. het publiceren van de wijziging van de Regeling maatschappelijke
ondersteuning 2017;
6. het vaststellen van bijgevoegd wijzigingsbesluit Tijdelijke
Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage 2017;
7. het publiceren van de wijziging van de Tijdelijke Subsidieregeling
Huishoudelijke Hulp Toelage 2017;
8. het kennis nemen van de gewijzigde overeenkomst voor het uitvoeren
van de Huishoudelijke Hulp Toelage te sluiten met Vierstroom en Lelie
Zorggroep;
9. het mandateren van wethouder Dijkstra om de overeenkomsten met de
betreffende zorgverleners ter uitvoering van de subsidiebeschikkingen te
ondertekenen;
10. het informeren van de Raad en Gemeentelijke Adviesraad Sociaal
Domein (GASD) over dit besluit.

5.

C.P. Dijkstra

Basishulp (inclusief inzet subsidiebesprekingen) Sociaal Teams 0100+
samenvatting
Het college heeft op 7 februari de notitie “Integrale levens brede
toegang en ondersteuning” vastgesteld. Onderdeel hiervan is de
vorming van integrale sociaal teams 0-100+ die basishulp verlenen aan
kwetsbare inwoners.
Het collegevoorstel betreft een uitwerking van de basishulp die de
sociaal teams gaan leveren. Het voorstel komt tegemoet aan:
1.
de toegang levens breed en integraal inrichten.
2.
hulp laagdrempelig en gebiedsgericht beschikbaar maken.
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besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de basishulp te verlenen door de sociaal teams 0100+;
2. het vaststellen van de inzet voor de subsidiebesprekingen met de
coöperatie i.o.

6.

J.W. van Gelder

Herbenoeming dhr. H. Koster, raad van Commissarissen
Sport.Gouda
samenvatting
De gemeente Gouda is enig aandeelhouder van de besloten
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sport.Gouda B.V. Zij is
bevoegd tot het benoemen (herbenoemen) van de leden van de Raad
van Commissarissen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. herbenoeming van Dhr. H.C. Koster tot lid van de Raad van
Commissarissen van Sport.Gouda voor een periode van 1 jaar tot 1
februari 2019.

