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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 21 januari 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 21 januari 2020.

2.2 C.P. Dijkstra
R.A. Tetteroo

Ontwerpnota 'Iedereen kan meedoen'
samenvatting:
De voorliggende ontwerpnota ‘Iedereen kan meedoen’ biedt een nieuw
beleidskader voor het Gouds sociaal domein voor de periode 2020-2023.
De ontwerpnota is gebaseerd op het besluit van de gemeenteraad op 11
december 2019 waarin de raad de uitgangspunten voor het nieuwe beleid
heeft vastgesteld.
Het sociaal domein omvat een complex speelveld van juridische kaders,
rechten van inwoners, een veelheid aan spelers en autonome verwijzers
die deels buiten de directe invloedsfeer van de gemeente liggen. De
ontwerpnota biedt een voorstel voor de opgaven en bewegingen waar we

binnen dit complexe speelveld aan kunnen gaan werken in de periode
2020-2023. Op basis van het advies van de Goudse Adviesraad Sociaal
Domein (GASD) en de participatiebijeenkomsten met de raad en stad komt
de definitieve nota tot stand. Besluitvorming in de gemeenteraad is beoogd
op 1 juli 2020.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de ontwerpnota ‘Iedereen kan meedoen’, met een
tekstuele aanpassing.
2. Het aanbieden van de ontwerpnota aan de Goudse Adviesraad Sociaal
Domein met de vraag om advies door middel van bijgevoegde
adviesaanvraag.
3. Het beschikbaar stellen van de ontwerpnota aan de gemeenteraad van
Gouda ten behoeve van de participatie-bijeenkomsten met de stad
begeleid door bijgaande raadsmemo.

2.3 M. Bunnik

Treasury Statuut 2020
samenvatting:
Om de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden toezicht te houden op de
uitvoering van het treasurybeleid, dient elke gemeente een treasurystatuut
te hebben. Voor Gouda is een en ander vastgelegd in de “Financiële
verordening 2019 gemeente Gouda, ex. artikel 212 Gemeentewet”. In
artikel 15 lid. 3 van deze verordening is bepaald dat de gemeenteraad in
een treasurystatuut nadere regels vaststelt ter uitvoering van de
financieringsfunctie zoals bepaald in de voorgaande twee leden van het
betreffende artikel 15.
Ook de gemeente Gouda heeft een treasurystatuut. De eerste versie is in
2001 door de raad vastgesteld. In 2004 heeft een eerste actualisatie
plaatsgevonden, gevolgd door een tweede actualisatie in 2010 en een
derde actualisatie in 2015. Thans ligt een nieuwe actualisatie voor, waarin
op het gebied van de operationele financiering een aantal kaders nader is
aangescherpt en/of verduidelijkt.
De actualisatie brengt geen materiële wijziging met zich mee (de
doelstellingen, aandachtsgebieden en strategie zijn ongewijzigd).
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het aanbieden van het geactualiseerde Treasurystatuut 2020 ter
vaststelling door de gemeenteraad.

2.4 H. Niezen

Collegevoorstel ontwerp-Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
samenvatting:
Gouda werkt sinds 2014 samen met het Hoogheemraadschap van Rijnland

en een brede coalitie van andere overheden en kennisinstellingen aan een
duurzame oplossing voor de omgang met bodemdaling in de historische
binnenstad. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp-Kaderplan Bodemdaling
Binnenstad (KBB). Het KBB moet zowel door onze gemeenteraad als door
de Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland
vastgesteld worden.
Onze stad heeft al sinds haar ontstaan te maken met bodemdaling. Deze
bodemdaling wordt veroorzaakt door het gewicht en zal naar verwachting
nog zeker een eeuw blijven dalen. In de binnenstad staan veruit de meeste
gebouwen niet op een diepe paalfundering. Deze zakken met de
bodemdaling mee. De gebouwen in de lagere delen van de binnenstad
hebben nu te maken met hoge (grond)waterstanden, met vochtproblemen
en wateroverlast tot gevolg. Een peilverlaging is echter geen eenvoudige
oplossing, omdat dit kan leiden tot schade aan houten paalfunderingen
gebouwen in de directe omgeving. In het KBB wordt de maatschappelijk
meest (kosten)effectieve oplossing voorgesteld.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vrijgeven van het STEVIGE STAD ontwerp-Kaderplan Bodemdaling
Binnenstad (KBB) voor inspraak, met een tekstuele aanpassing.
2. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming over het KBB, starten van
een onderzoek of met tijdelijke maatregelen de meest urgente overlast kan
worden verminderd, in afwachting van de realisatie van de structurele
peilverlaging in de binnenstad.
3. Het informeren van de gemeenteraad via bijgevoegde memo, met een
tekstuele aanpassing.

2.5 H. Niezen

Babybomen planten in Gouda
samenvatting:
De SGP heeft eind 2017 gevraagd om het mogelijk te maken dat ouders in
Gouda een babyboom kunnen planten. Er is onderzocht wat andere
gemeenten aan hun inwoners voor deze activiteit bieden. Daaruit is het
voorstel voor een aanpak in Gouda voortgekomen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het jaarlijks aanplanten van maximaal 9 babybomen in Gouda, eerste
plantjaar 2020.
2. Het openen van een jaarlijkse inschrijftermijn van 1 september tot 1
september van het volgende jaar; eerste termijn start op 1 september 2019.
3. Het openstellen van de inschrijving voor (groot)ouders van kinderen, die
in Gouda wonen op het moment van de geboorte.
4. Het starten met aanplanten van babybomen op een locatie in de
Oostpolder achter de Tweede Moordrechtse Tiendweg.

5. Het hanteren van een bijdrage voor (groot)ouders van eenmalig € 45,- in
de kosten van het planten van een babyboom.
6. Informeren van de raad via het bijgevoegde raadsmemo, met een
tekstuele aanpassing.
7. Een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

