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1.

M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 3 oktober 2017
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 3 oktober 2017.

2.

D.A. Bergman

Jaarverslag bureau leerlingzaken 2016-2017
samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit
aan de gemeenteraad over de handhaving en de resultaten van het
gevoerde leer- en kwalificatieplichtbeleid.
Jaarlijks wordt inhoudelijke verantwoording afgelegd over de leerplicht
en de kwalificatieplicht via een jaarverslag. Het jaarverslag 2016-2017
geeft een verantwoording van de uitvoering van de Leerplichtwet. Voor
de concretisering hoe dit moet worden uitgevoerd heeft uw college een

n

ambtsinstructie vastgesteld voor leerplichtambtenaren en
kwalificatiemedewerkers. Voorts doet het college jaarlijks een wettelijk
verplichte opgave aan de minister van OCW van de omvang en
behandeling van het schoolverzuim in Gouda.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het jaarverslag Bureau Leerlingzaken 2016-2017 en
daarmee de inhoudelijke verantwoording leerplicht en kwalificatieplicht;
2. het ter kennisname aanbieden van het jaarverslag aan de
gemeenteraad;
3. het geven van opdracht aan Bureau leerlingzaken om de vereiste
gegevens te zenden naar het ministerie van OCW.

3.

D.A. Bergman

Actualiseren beleidsdoelstellingen cultuur
samenvatting
Het college is bevoegd te beslissen op subsidieaanvragen binnen de
door de raad gestelde kaders, waaronder subsidies op het terrein van
cultuur. Door het vaststellen van beleidsdoelstellingen geeft het college
invulling aan de wijze waarop het van zijn bevoegdheid gebruik maakt.
Op 6 juni jl. heeft het college de beleidsdoelstellingen 2018 vastgesteld,
met uitzondering van die voor programma 1, onderdeel cultuur. Dit
omdat de nieuwe cultuurnota nog in behandeling was bij de raad. Nu de
nota ‘Het cultureel vermogen van Gouda’ is vastgesteld, kunnen de
meerjarige beleidsdoelstellingen cultuur ter vaststelling worden
voorgelegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het vaststellen van de bijgevoegde beleidsdoelstellingen cultuur 20182022.

4.

D.A. Bergman

Verkoop Weeshuiscomplex Spieringstraat / Groeneweg
samenvatting
Al geruime tijd wordt gesproken over de herbestemming /
herontwikkeling van het voormalige Weeshuiscomplex. Op basis van
een intentieovereenkomst tussen ontwikkelaar White House
Development (WHD) en de gemeente Gouda had WHD vijf maanden
exclusief de gelegenheid om een plan voor het complex uit te werken
en daarbij een bod in te dienen. Op 1 mei heeft WHD een uitgewerkt
planvoorstel met bijbehorende bieding ingediend.
Het plan van WHD gaat uit van een hotel- en restaurantfunctie in het
voormalige Weeshuis en van loft- en stadsappartementen in de
voormalige Klaas de Vriesschool aan de Groeneweg en in het
voormalige depot gebouw. De Jeruzalemkapel en
schoolmeesterswoning worden voor bijzondere evenementen en
bijeenkomsten gebruikt en blijven openbaar toegankelijk. Ook het
binnenplein van het Weeshuis blijft conform de wens van de raad
openbaar toegankelijk. Aan de Spieringstraat komen nog twee
stadswoningen.
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Inmiddels is op hoofdlijnen beoordeeld in hoeverre het plan en de
bieding van WHD voldoen aan de gemeentelijke uitgangspunten en
het thema “Eten, Verblijven, Ontmoeten”. Op basis van deze nota
wordt een besluit aan uw college gevraagd over het plan en de
bieding.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. op hoofdlijnen in te stemmen met de programmatische
uitgangspunten van het plan van WHD en de verkoop van het
weeshuiscomplex, met daarbij de kanttekening dat op een aantal
punten nog overeenstemming moet worden bereikt: invulling
parkeeropgave, effecten voor openbaar groen en openbare
toegankelijkheid Jeruzalemkapel;
2. in te stemmen met het instellen van een klankbordgroep nu het plan
van WHD naar de volgende fase van planuitwerking gaat;
3. de afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling opdracht te geven tot
het afronden van de onderhandelingen met WHD en met het in
overleg met WHD uitwerken van de geformuleerde aandachtspunten.
De uiteindelijke koopovereenkomst wordt ter besluitvorming
voorgelegd aan het college;
4. de raadsmemo met tekstuele wijziging vast te stellen.

5.

D.A. Bergman
C.P. Dijkstra

Herbestemming Lekkenburg 1
samenvatting
In het pand Lekkenburg 1 was de bibliotheek Bloemendaal gevestigd.
Na realisatie van de Chocoladefabriek met een centrale bibliotheek
aan Klein Amerika 20 is het pand leeg gekomen. Primair uitgangspunt
is verkoop van het pand t.b.v. een nieuwe invulling. De
geprognotiseerde verkoopopbrengst is in de begroting verwerkt.
Inmiddels wordt het pand een aantal jaren te koop of te huur
aangeboden. Dit heeft tot op heden niet geleid tot een transactie en/of
een plan waarover overeenstemming kon worden bereikt.
Door Kwadraad-Welzijn is, naar aanleiding van uitgebreid overleg met
de gemeente Gouda, in april 2017 een planvoorstel ingediend voor het
realiseren van een buurtservicecentrum in het bestaande gebouw.
Daarnaast is recent door Janssen de Jong Projectontwikkeling een
voorstel overlegd voor het realiseren van een nieuw gebouw op deze
plek met, indien gewenst, ruimte voor een buurtservicecentrum.
De vraag ligt voor welke optie programmatisch, financieel en qua
planning het meest realistisch en wenselijk is;
1. vestiging van een buurtservicecentrum en renovatie van het
bestaande gebouw of
2. sloop van Lekkenburg 1 en nieuwbouw van 27 appartementen met
ruimte voor een buurtservicecentrum.
In deze nota wordt hierover een advies uitgebracht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

n

1. het aangaan van een huurovereenkomst met Kwadraad-Welzijn
t.b.v. het vestigen van een buurtservicecentrum in het bestaande pand
Lekkenburg 1;
2. de gemeenteraad voor te stellen om een investeringskrediet
beschikbaar te stellen (en te openen) en de financiële consequenties
te verwerken bij het 2e ijkmoment 2017;
3. het hoofd van de afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling te
machtigen tot het aangaan van de huurovereenkomst en alles te doen
en/of na te laten in het belang daarvan;
4. het vaststellen van het persbericht met tekstuele aanpassing.

6.

R.A. Tetteroo

Zienswijze op verkoop Meridiaan 21 door Mozäïek Wonen
samenvatting
Stichting Mozaïek Wonen, een regionaal werkzame woningcorporatie
gevestigd te Gouda, wil het pand gelegen aan de Meridiaan 21 te
Gouda in lege staat op de vrije markt verkopen. De woningcorporatie
vraagt de gemeente haar zienswijze op deze voorgenomen verkoop te
geven.
Bij de verkoop van maatschappelijk vastgoed aan derden (geen
zittende huurders of andere woningcorporaties) is een zienswijze van
de gemeente nodig op grond van artikel 25 lid 2 onder d van het
besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (Btiv). Een
woningcorporatie moet voor een dergelijke verkoop vooraf
goedkeuring aanvragen bij de Autoriteit woningcorporaties. Deze
aanvraag moet voorzien zijn van een (in beginsel) positieve zienswijze
van de gemeente.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde zienswijze op de voorgenomen
verkoop van het pand gelegen aan de Meridiaan 21 te Gouda,
inhoudende dat het college geen bezwaar heeft tegen deze verkoop
aan derden;
2. toezending van de onder 1 genoemde zienswijze aan Mozaïek
Wonen.

7.

R.A. Tetteroo

Uitwerkingsplan supermarkt Fluwelensingel
samenvatting
Met ontwikkelaar Timpaan wordt gesproken over de ontwikkeling van
een supermarkt op het zuidelijk deel van Klein Amerika. In het huidige
bestemmingsplan is voor het gebied een uitwerkingsbevoegheid
opgenomen. Binnen de kaders die de raad heeft vastgesteld, kan het
college een uitwerkingsplan vaststellen voor een supermarkt.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ter inzage leggen van het ontwerp uitwerkingsplan Supermarkt
Fluwelensingel;
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2. het mandateren van de besluitvorming over het uitwerkingsplan aan
het afdelingshoofd Ruimtelijk Beleid en Advies, mits er geen
zienswijzen worden ingediend.

8.

R.A. Tetteroo
J.M. de Laat
C.P. Dijkstra

Monitor sociaal domein halfjaarrapport 2017
samenvatting
Sinds 2015 verschijnt de monitor sociaal domein. De monitor is
voortgekomen uit de (bestuurlijke) wens van de organisatie om te
sturen op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein. Zij bestaat uit
een selectie van de belangrijkste gegevens over het sociaal domein.
Onderhavig rapport bevat feitelijke gegevens zoals aantallen cliënten
en ingezette middelen en gaat tevens in op de beleving van cliënten
op het punt van toegang, kwaliteit en effect van de
gevraagde/ontvangen ondersteuning of zorg. De belangrijkste
aandachtspunten zijn terug te vinden in de managementsamenvatting,
hoofdstuk 5 en in dit memo. De opzet van de monitor over het eerste
halfjaar 2017 is nagenoeg gelijk aan die van de monitor sociaal
domein 2016.
Deze tussenrapportage richt zich ten dele op de voortgang van de
ingezette acties naar aanleiding van de voorgaande rapportage. Dit
sluit aan bij het karakter van een tussenrapportage. Dit neemt niet weg
dat er op de diverse deelterreinen ook in het eerste halfjaar 2017 veel
initiatieven zijn ontplooid. Een aantal besluiten die aansluiten bij
gesignaleerde ontwikkelingen in deze monitor worden apart in
besluitvorming gebracht bij het 2e ijkmoment 2017. Dit betreft onder
meer de besluitvorming over de meerjarige omgang met tekorten in
het sociaal domein. Doorontwikkeling is mede afhankelijk van de
wensen van de Raad maar kan ook gevonden worden in het
ontwikkelen van nieuwe indicatoren als gevolg van de Inkoop 2018.
Evenals vorig jaar maakt het halfjaarrapport onderdeel uit van het 2e
ijkmoment 2017.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de monitor sociaal domein halfjaarrapport 2017;
2. het doorzetten van de monitor sociaal domein halfjaarrapport 2017
ter kennisname naar de gemeenteraad van Gouda als onderdeel van
het 2e ijkmoment 2017;
3. het vaststellen van de begeleidende tekst bij de monitor sociaal
domein 2017 voor de gemeenteraad Gouda, zoals opgenomen bij
punt 6 van dit collegeadvies, die zal worden opgenomen in de
oplegmemo van het 2e ijkmoment 2017.

9.

J.M. de Laat

Antwoordbrief naar Provincie (jaarrekening 2016)
samenvatting
Op 18 september jl. heeft de raad van de gemeente Gouda een brief
ontvangen van de Provincie Zuid-Holland over het oordeel over de
jaarrekening 2016. Aan de raad is gevraagd om een reactie op deze
brief.
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De griffie vraagt aan het college een voorzet voor de beantwoording
van deze brief. Bijgevoegd treft u een voorstel voor de antwoordbrief
aan.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanbieden van de conceptbrief aan de griffie met behulp van
een nog op te stellen aanbiedingsbrief;
2. het mandateren van de portefeuillehouder financiën om zo nodig
wijzigingen door te voeren.

10.

J.M. de Laat

3e begrotingswijziging 2017
samenvatting
Als onderdeel van het 2e ijkmoment binnen de PenC-cyclus wordt de
3e begrotingswijziging 2017 ter besluitvorming voorgelegd. Hierin zijn
de financiële consequenties van ontwikkelingen na de vaststelling van
de 2e begrotingswijziging 2017 uitgewerkt, inclusief de
keuzevraagstukken uit de Kadernota 2018-2021 die betrekking
hebben op 2017.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het tekstueel aanpassen van het collegevoorstel;
2. het aanbieden van de 3e begrotingswijziging 2017 aan de
gemeenteraad ter vaststelling, met tekstuele aanpassing in het
raadsvoorstel;
3. het mandateren van de portefeuillehouder financiën om zo nodig
wijzigingen door te voeren.

11.

J.M. de Laat

Programmabegroting 2018-2021
samenvatting
Als onderdeel van het 2e ijkmoment binnen de PenC-cyclus wordt de
Programmabegroting 2018-2021 ter besluitvorming voorgelegd. Hierin
zijn de actuele financiële inschattingen van het bestaande beleid en
eerder genomen besluiten uitgewerkt, inclusief de uitwerking van de
keuzevoorstellen uit de Kadernota 2018-2021.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het aanbieden van de programmabegroting 2018-2021 met tekstuele
aanpassing aan de gemeenteraad ter vaststelling;
2.het tekstueel aanpassen van het persbericht;
3.het mandateren van de portefeuillehouders Tetteroo en De Laat om
zo nodig wijzigingen door te voeren;
4.het vaststellen van de “Autorisatie van het concerninvesteringsplan”.

12.

C.P Dijkstra

Inkoop 2018 – 2020 vervolgbesluit Jeugdhulp, jGGZ, JB/JR en
JeugdzorgPlus
samenvatting

n

De inkoop van Jeugdhulp en Wmo inclusief Beschermd Wonen voor
2018 e.v. wordt door de vijf gemeenten in Midden-Holland samen
georganiseerd. Het NSDMH ondersteunt de gemeenten hierbij. Het
college heeft 30 mei jl. ingestemd met het regionaal Inkoopkader
‘Overeenkomsten met zorg geregeld’. Op 12 september zijn in alle
colleges de toen voorgestelde productomschrijvingen en tarieven en
overeenkomsten vastgesteld, dit was exclusief de omschrijvingen en
tarieven voor Jeugdhulp, jGGZ, JB/JR en JeugdzorgPlus.
In navolging van dat besluit ligt nu het verzoek aan het college voor
een vervolgbesluit om ook de resterende dienstenomschrijvingen en
bijbehorende tarieven voor Jeugdhulp, jGGZ, JB/JR en JeugdzorgPlus
vast te stellen en voor de komende drie jaar te contracteren. Plus de
deelovereenkomst voor JB/JR vast te stellen. Hiermee zijn alle nieuwe
dienstomschrijvingen en bijbehorende tarieven vastgesteld zoals
opgenomen in het inkoopkader van 30 mei jl. Voorliggend voorstel ligt
ook ter besluitvorming voor in de andere colleges in Midden-Holland.
Vanaf 10 oktober 2017 kunnen de zorgaanbieders intekenen op alle
diensten, zodat deze vanaf 1 januari 2018 aan cliënten kunnen worden
aangeboden. Deze inkoop moet zorgcontinuïteit waarborgen,
keuzevrijheid plus toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor de
inwoners van Midden-Holland.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1.in aanvulling op het besluit van 12 september 2017 het in regionaal
verband contracteren van de diensten voor Jeugdhulp (aangepast),
jGGZ, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) en
JeugdzorgPlus voor 2018 tot en met 2020 conform de omschrijving en
bijbehorende tarieven van deze diensten zoals geformuleerd in de
bijlagen;
2.het in regionaal verband wijzigen van de overeenkomsten voor
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (JB/JR) en JeugdzorgPlus
conform de bijlagen onder voorbehoud van instemming van de bij
deze overeenkomsten betrokken (zorg)aanbieders;
3.het vaststellen en toezenden van bijgevoegde raadsmemo aan de
gemeenteraad en aan de gemeentelijke advies- en cliëntenraden
nadat alle colleges in de regio ingestemd hebben met voorliggende
besluiten.

13.

C.P. Dijkstra

Plan van Aanpak Veilig Thuis Hollands Midden
samenvatting
Op verzoek van de portefeuillehouders Publieke Gezondheid (PPG)
heeft de RDOG een Plan van Aanpak Naar een toekomstbestendig
Veilig Thuis Hollands Midden inclusief een meerjarenbegroting
opgesteld.
De aanleiding was drieledig:
• Het Inspectierapport begin 2017 “Veilig Thuis Hollands Midden stap
2”. Hieruit kwam naar voren dat Veilig Thuis niet aan alle criteria
voldoet (21 van de 30). Met name het (nog steeds) bestaan van een
wachtlijst voor onderzoek woog zwaar mee in het oordeel.
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• De bestuurlijke opdracht in het kader van RDOG 2020 ‘Gezond
GeregelD’. Op basis hiervan zijn beoogde maatschappelijke effecten
en prestatie-indicatoren huiselijk geweld en kindermishandeling
benoemd.
• Landelijke ontwikkelingen wijzen op een aanzienlijke taakverzwaring
voor Veilig Thuis. Hiervoor moet Veilig Thuis een robuuste organisatie
worden die klaar is voor de toekomst.
Het Plan van Aanpak inclusief meerjarenbegroting is op 5 juli
vastgesteld in het PPG (portefeuillehouders overleg Publieke
Gezondheid). Het is een ingrijpend plan dat een forse verhoging van
de gemeentelijke bijdrage met zich meebrengt. Uit de
probleemanalyse en een benchmark bleek dat de personele bezetting
bij het ontstaan van Veilig Thuis in 2015 te laag is ingeschat door de
organisatie. Bovendien neemt door een toenemende bewustwording
het aantal meldingen nog steeds toe, evenals het aantal meldingen
vanuit de politie naar Veilig Thuis. De organisatie kon de toenemende
instroom aan adviezen en meldingen niet opvangen. Tevens is het de
verwachting dat de nieuwe landelijke ontwikkelingen tot een
aanzienlijke taakverzwaring bij Veilig Thuis gaan leiden waar de
organisatie zich op moet aanpassen.
Het Plan van Aanpak stelt oplossingen en acties/interventies voor op
vier aandachtsgebieden.
1.RDOG 2020 – Gezond GeregelD
2.Het werkproces;
3.De ketensamenwerking;
4.Toekomstige ontwikkelingen
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. kennis nemen van het Plan van Aanpak “Naar een
toekomstbestendig Veilig Thuis Hollands Midden”;
2. kennis nemen van kwartaalrapportage Q2 Veilig Thuis Hollands
Midden;
3. vaststellen extra subsidie 2017 van Gouda aan Veilig Thuis/RDOG
van maximaal € 123.806;
4. vaststellen subsidie 2018 aan Veilig Thuis/RDOG van maximaal
€ 1.935.008 voor Midden-Holland, waarvan maximaal € 520.665 voor
Gouda.

14.

J.W. van Gelder

Vaststellen dienstverleningsovereenkomst Sport
samenvatting
De Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Sport.Gouda voor het
beheer, de exploitatie en het onderhoud van de sportaccommodaties
en de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid loopt op 31
december 2017 af. Voorgesteld wordt een nieuwe
Dienstverleningsovereenkomst met Sport.Gouda aan te gaan voor 10
jaar, met na 5 jaar een evaluatie. Het aangaan van een
dienstverleningsovereenkomst is de bevoegdheid van het college.
Op grond van artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet wordt voorgesteld
de gemeenteraad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en
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bedenkingen over dit besluit aan het college kenbaar te maken.
besluit
1. het collegevoorstel tekstueel aan te passen;
2. de Dienstverleningsovereenkomst Sport voorlopig vast te stellen en
het voornemen uit te spreken deze Dienstverleningsovereenkomst met
Sport.Gouda aan te gaan;
3. het presidium via bijgevoegd raadsvoorstel te verzoeken deze
dienstverleningsovereenkomst te agenderen om de raad in de
gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen mee te geven aan het
college;
4. na de raadsbijeenkomst en rekening houdend met de wensen en
bedenkingen van de gemeenteraad, deze
dienstverleningsovereenkomst wederom te agenderen ter definitieve
besluitvorming in het college.

