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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei onder meer de volgende besluiten
genomen:
Ondertekening bestuursovereenkomst AZC
De raad, omwonenden, vrijwilligersorganisaties, onderwijs, zorgpartijen, lokaal bedrijfsleven en politie
hebben advies gegeven over de bestuursovereenkomst. De raad heeft op 11 mei zijn wensen en
bedenkingen geuit. De reactie op deze wensen en bedenkingen is verwerkt in een raadsmemo waarin het
college per onderwerp aangeeft hoe deze wensen en bedenkingen in het verdere traject een plek krijgen.
Het college ziet geen wensen en bedenkingen die aanleiding geven om de conceptbestuursovereenkomst te
wijzigen. Daarom zal het college op woensdag 24 mei tot ondertekening van de bestuursovereenkomst
overgaan. Het is een bevoegdheid van het college om de bestuursovereenkomst te ondertekenen.
Straatnaamgeving Doggersbanklaan
De commissie van advies voor naamgeving openbare ruimte heeft besloten dat nu de planontwikkeling van
“Bunderhof fase 2 Gouda” definitief is, 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.
Uitgangspunten cultuur 2017-2022
Landelijke onderzoeken tonen aan dat de aanwezigheid van cultuur in een gemeente langdurige positieve
effecten op de plaatselijke economie heeft. Niet voor niets werden de ontwikkelingen op het terrein van
cultuur in Gouda ook bij de verkiezing als beste binnenstad positief beoordeeld. De gemeente Gouda wil
cultuur nog meer inzetten om de aantrekkelijkheid van Gouda voor inwoners, bedrijven en bezoekers verder
te vergroten. De uitgangspuntennotitie cultuurnota 2017-2022 blikt kort terug op de meest relevante
ontwikkelingen binnen het culturele domein in Gouda. Ook wordt er een toelichting gegeven op de
voorgestelde agenda en speerpunten van het cultuurbeleid voor de komende jaren. De notitie is de inzet
voor het gesprek dat de komende maanden gaat plaatsvinden met de verschillende culturele partijen in
Gouda. Na deze gesprekken zal in het najaar een nieuwe cultuurnota voor besluitvorming aan de
gemeenteraad worden voorgelegd.
Verlenging pilot uitstallingen
Van 1 december 2015 tot 1 juni 2016 heeft er een pilot uitstallingenbeleid plaatsgevonden. Het doel van
deze pilot is om de ondernemers in de binnenstad wat meer ruimte te geven hun eigen creativiteit aan te
spreken om de aandacht op hun zaak te vestigen. Tevens is het doel de aantrekkelijkheid en de
levendigheid van de binnenstad te vergroten en mede te proberen de leegstand terug te dringen. De
gemeente Gouda onderstreept de wens van de ondernemers en steunt de pilot die ook bedoeld is als
opmaat voor een mogelijk nieuw uitstallingenbeleid. Gebleken is, bij tussentijdse evaluatie, 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 de pilot. De pilot wordt daarom verlengd
tot 1 oktober 2016.

