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1. M. Salet

BenW besluitenlijst 7 mei 2019
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 7 mei 2019.

2. T. van Vugt
M. Bunnik

Allonge Sport Gouda verhuur en btw op sport
samenvatting
De lopende huurovereenkomsten met Sport.Gouda dienen in
overeenstemming te worden gebracht met een wetswijziging ten
aanzien van btw-sportvrijstelling. Als gemeente mogen we geen btw
meer rekenen over de huur. Eventuele gevolgen daarvan worden in de
loop van dit jaar duidelijk.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. akkoord gaan met bijgevoegde allonge, strekkende tot vrijstelling van
btw over de huurprijs van de door de gemeente verhuurde
sportgebouwen aan Sport.Gouda.

3. T. van Vugt
H. Niezen

Ontwerpbegroting 2020-2023 en jaarstukken 2018 ODMH
samenvatting
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat het dagelijks
bestuur van het openbaar lichaam de ontwerpbegroting acht weken
voordat het aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toezendt aan
de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Deze plicht geldt
niet alleen bij raadsregelingen, of gemengde regelingen waaraan
gemeenteraden deelnemen, maar geldt tevens voor collegeregelingen,
burgemeestersregelingen en gemengde regelingen waaraan geen
gemeenteraden deelnemen. Op die manier heeft de gemeenteraad altijd
zicht op de begroting van een gemeenschappelijk openbaar lichaam, of
gemeenschappelijk orgaan, hetgeen past bij het budgetrecht van de
gemeenteraad.
Op grond van artikel 35, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke
regelingen kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren brengen. Daarmee
kan de gemeenteraad in het kader van haar toezichthoudende taak
bezwaren uiten voordat het definitieve besluit tot vaststelling van de
begroting wordt genomen.
De gemeenteraad kan zo nodig haar zienswijze naar voren brengen bij
Gedeputeerde Staten (GS) in het kader van schorsing, of vernietiging.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het kennisnemen van de jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH);
2. de jaarrekening 2018 en de programmabegroting 2020-2023 van de
Omgevingsdienst Midden- Holland (ODMH) voor te leggen aan de raad;
3. de raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2020-2023 van de Omgevingsdienst Midden-Holland
(ODMH) en hiervan mededeling te doen door middel van bijgevoegde
brief;
4.een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel en het raadsvoorstel.

4. T. van Vugt
C.P. Dijkstra

Raadsmemo Acquisitie hbo en Triple Helix agenda
samenvatting
De raadsmemo wordt aan de raad aangeboden omdat is toegezegd de
raad in het tweede kwartaal te informeren over de stand van zaken.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. de raadsmemo door te leiden naar de raad, met een tekstuele
aanpassing.

5. T. van Vugt
R.A. Tetteroo

Transformatie / herbestemming Weeshuiscomplex
samenvatting
In 2017 heeft de gemeente overeenstemming bereikt met White House
Development BV over de verkoop van het Weeshuiscomplex. Op 30
januari 2018 is de koopovereenkomst tussen partijen bekrachtigd. Er
wordt door verschillende partijen gewerkt aan de beoogde

H. Niezen

herbestemming dat recht doet aan de cultuurhistorische en
monumentale waarden van het weeshuiscomplex. Daarnaast is gewerkt
aan de ruimtelijke inpassing die juridisch wordt verankerd in een
projectbestemmingplan.
2018-11-23
Dit bestemmingsplan is nu klaar om in procedure te brengen. Ook kan
de ontwerp-omgevingsvergunning gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Dit doen we omdat de raad
op 11 juli 2018 besloten heeft om de coördinatieregeling toe te passen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit:
1. de raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan ‘Voormalig
Weeshuiscomplex’ bestaande uit de geometrisch bepaalde
planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0513.BPWeeshuiscomplex‐DF01, met de bijbehorende
bestanden zoals de Nota van beantwoording zienswijzen, conform het
bepaalde in de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke
ordening, langs elektronische weg (digitaal) en analoog (papieren
versie) vast te stellen;
2. de gemeenteraad voor te stellen dat het vaststellen van een
exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke
ordening niet nodig is, omdat de kosten anderszins worden verhaald.

6. C.P. Dijkstra

Jaarverantwoording kinderopvang 2018
samenvatting
Het college dient jaarlijks een overzicht op te stellen van alle verrichte
toezicht- en handhavingstaken die de gemeente in 2018 heeft verricht.
De jaarverantwoording wordt verzonden naar de inspectie van het
Onderwijs.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de jaarverantwoording kinderopvang 2018;
2. het versturen van de jaarverantwoording kinderopvang 2018 naar de
Inspectie van het Onderwijs;
3. het versturen van de jaarverantwoording kinderopvang 2018 naar de
gemeenteraad.

7. C.P. Dijkstra

Materiële controle 2019
samenvatting
Conform de afspraken in het BOSD wil de RDS enkele materiële
controles bij aanbieders uitvoeren. Om dit te kunnen doen zijn een
controleplan en beleidsregels nodig.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het uitvoeren van een pilot ‘materiële controle’ conform het
bijgevoegd controleplan 2019 (bijlage 2);

2. het vast stellen van de ‘Beleidsregel materiële controle Jeugdwet en
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015’ conform bijlage 1;
3. het samenwerken bij de uitvoering van de pilot ‘materiële controle’
met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard,
Waddinxveen en Zuidplas.
8. C.P. Dijkstra

Stand van zaken zorgaanbieder
samenvatting
Het college informeert de gemeenteraad door middel van een
raadsinformatiebrief over het afronden van het proces van overplaatsen
van cliënten naar andere zorgaanbieders. Ook wordt ingegaan op het
vervolg met betrekking tot het eventueel opnieuw contracteren van deze
aanbieder; de stand van zaken van het verbetertraject in relatie tot de
ontbinding en opzegging van het contract en de uitkomst van het
onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het informeren van de gemeenteraad middels een raadsmemo over
de afronding van het overplaatsen van cliënten van de betreffende
zorgaanbieder, met een tekstuele aanpassing.

9. R.A. Tetteroo
M. Bunnik

Beeldkwaliteitsplan voormalig boerderijkavel Westergouwe
samenvatting
Uw college wordt geadviseerd aan de raad voor te stellen een
beeldkwaliteitsplan vast te stellen voor de voormalige boerderijkavel in
Westergouwe fase 2. Het beeldkwaliteitsplan gaat uit van een brede
rand rond de kavel met water en knotwilgen en een buurttuin op de
kavel zelf. Binnen dat groene raamwerk worden twee
appartementengebouwen gerealiseerd, één door "Zorgidee" ten
behoeve van senioren en één door "Woonpartners Midden-Holland" met
sociale huurwoningen en begeleid wonen. De hoge kwaliteitseis aan de
architectuur samen met groen moeten zorgen voor een bijzondere plek
in Westergouwe.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel tot het vaststellen
van de aanvulling op het beeldkwaliteitsplan voor Westergouwe fase 2 –
boerderijkavel.

10. R.A. Tetteroo

Evaluatie wijkmoskee Dunantsingel 92
samenvatting
Op 16 mei 2018 is een beheerovereenkomst gesloten tussen de
gemeente en MIV Assalam gericht op het voorkomen van overlast
gedurende het eerste jaar. De beheerovereenkomst is opgesteld in
nauwe afstemming met een klankbordgroep, welke is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de bewoners, het wijkteam, politie, de

nabijgelegen middelbare school, MIV Assalam en de gemeente. In de
overeenkomst zijn nadere afspraken gemaakt over de evaluatie.
Afgesproken is dat de evaluatie uiterlijk 2 maanden voor 30 juni 2019
moest worden uitgevoerd. En door de klankbordgroep is ook bepaald op
welke wijze de evaluatie plaatsvindt en hoe de buurt hierbij wordt
betrokken. Dit voorstel heeft betrekking op de uitkomst van het 1e deel
van de evaluatie in de klankbordgroep. De vraag die hierbij centraal
stond: ’wel of niet een wijkmoskee voor een langere periode aan de
Dunantsingel 92?’
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda en de
burgemeester van Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheden
betreft, besluiten tot:
1. het instemmen met een langer verblijf van de wijkmoskee in het
gemeentelijk pand aan de Dunantsingel 92 tot minimaal eind juni 2029;
2. het aanpassen van de beheerovereenkomst aan de hand van de door
de klankbordgroep ingebrachte aandachtspunten én de nieuwe looptijd
tot eind juni 2029;
3. het dringend verzoeken aan MIV Assalam om het noodgebouw aan
De Rijkestraat 2 niet in gebruik te nemen tijdens de ramadan 2019 en
uiterlijk 15 juli 2019 het noodgebouw te (laten) verwijderen;
4. pas tot ondertekening van de nieuwe beheerovereenkomst over te
gaan na afloop van de ramadan 2019 zodat eventuele leerpunten nog
een plek kunnen krijgen in de definitieve beheerovereenkomst;
5. het machtigen van de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening om de
gemeente Gouda ter zake te vertegenwoordigen en de aangepaste
beheersovereenkomst namens de gemeente te ondertekenen;
6. de raad te informeren met bijgevoegd raadsmemo.
11. R.A. Tetteroo

Huisvestingsverordening Gouda 2019
samenvatting
Aanleiding voor het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening
is dat de huidige verordening per 1 juli 2019 vervalt. De verordening
behoeft geen ingrijpende wijzigingen. De ontwerpverordening is tot
stand gekomen in samenwerking met de gemeenten BodegravenReeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas, en heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen voor inspraak. De ingediende zienswijzen geven geen
aanleiding tot het doorvoeren van inhoudelijke wijzigingen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.kennisneming van de ingediende zienswijzen op de
ontwerphuisvestingsverordening;
2. vaststelling van de Nota van Beantwoording;
3. voorlegging aan de raad ter definitieve vaststelling van de ontwerpHuisvestingsverordening Gouda 2019, inclusief de onderbouwing van
de schaarste aan goedkope huurwoningen;
4. aanpassing in deel A van het Mandatenbesluit 2012 conform
bijgevoegd wijzigingsbesluit;

5. bekendmaking van het wijzigingsbesluit mandaat na ongewijzigde
vaststelling van de Huisvestingsverordening door de raad.
12. M. Bunnik

KPI Rapportage informatiebeheer (IBT)
samenvatting
Het college van Burgemeester en Wethouders is ingevolge artikel 30
Archiefwet zorgdrager voor de gemeentelijke archiefbescheiden en dient
daar in eerste instantie verantwoording over af te leggen aan de
gemeenteraad. Dit gebeurt door middel van een jaarlijkse rapportage als
onderdeel van het zogenoemde ‘interbestuurlijk toezicht’.
Deze rapportage schetst een beeld van de stand van zaken van het
archief- en informatiebeheer bij de gemeente Gouda over het jaar 2018
en de mate waarin de gemeente voldoet aan de vereisten van de
Archiefwet 1995. Daarbij is gebruik gemaakt van het raamwerk van
Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) archieven dat de VNG heeft
ontwikkeld in het kader van de Wet Revitalisering Generiek Toezicht
(WRGT).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1.het vaststellen van de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2018;
2.het vaststellen van de Raadsmemo waarin de gemeenteraad wordt
geïnformeerd over de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2018;
3.het toezenden van de brief aan de provincie Zuid-Holland met
betrekking tot de Rapportage Informatie- en Archiefbeheer 2018 middels
bijgaande conceptbrief.

13. M. Bunnik

Tarieven sportverenigingen 2019-2020
samenvatting
Jaarlijks worden de nieuwe sporttarieven voor de sportverenigingen ter
besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en
wethouders. Het beleid is om de sporttarieven aan te passen op basis
van de laatst vastgestelde CBS prijsindex. Het prijsindexcijfer CBS
januari 2019 is 2,2 %.
De vaststelling heeft betrekking op de tarieven voor de
sportverenigingen die gebruik maken van het zwembad, de sporthallen,
de gymzalen en de oefenvelden, grasvelden en kunstgrasvelden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de huurtarieven voor sportverenigingen 20192020 van het zwembad, van binnensportaccommodaties en van
sportvelden op basis van een indexering met 2,2%, conform de CBSprijsindex van januari 2019.

14. H. Niezen

Afvalwaterakkoord Gouda 2019
samenvatting
De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en transporteren
van het afvalwateren en twee hoogheemraadschappen zorgen voor het
verdere transport naar de rioolwaterzuivering en het zuiveren van het
afvalwater.

In een afvalwaterakkoord worden afspraken over beleid en beheer van
de afvalwaterketen (riolering en zuivering) vastgelegd tussen gemeente
en waterschappen. Met het vaststellen van dit Afvalwaterakkoord Gouda
2019 voldoet aan haar plicht om afspraken over de afname en
bekostiging van de afvalwaterketen vast te leggen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda en de
burgemeester van Gouda, ieder voor zover het zijn bevoegdheden
betreft, besluiten tot:
1. het met de waterschappen sluiten van het Afvalwaterakkoord Gouda
2019, samen duurzaam en doelmatig afvalwater inzamelen,
transporteren en zuiveren;
2. het machtigen van de portefeuillehouder Stedelijk Beheer en
Mobiliteit om de gemeente ter zake te vertegenwoordigen en het
Afvalwaterakkoord Gouda 2019 namens de gemeente te ondertekenen.
15. H. Niezen

Snelfietsroute Gouda – Rotterdam
samenvatting
Al sinds 2016 werkt de regio aan het realiseren van de snelfietsroute
tussen Gouda en Rotterdam. Op 26 januari 2017 hebben regiopartners
bestuurlijk een plan van aanpak voor de snelfietsroute Aanpak
Snelfietsroute Rotterdam-Gouda ondertekend, zodat er regionale
commitment voor zowel het proces als de financiële bijdrage. In 2017
heeft de voorbereiding van het project geleid tot een voorkeursroute, die
gekozen is uit zes potentiële routes. Echter, door ruimtelijke wijzigingen,
bijvoorbeeld de verbreding van de A20 en benodigde aanpassingen aan
de N207 ten behoeve van Westergouwe, zijn de uitgangspunten
veranderd. Dit heeft geleid tot een nieuwe regionale studie naar de
voorkeursroute. Hierbij zijn alle tracédelen beoordeeld op de criteria
samenhang, directheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Dit
heeft geleid tot een voorkeursvariant, namelijk het zuidelijke tracé. Zie
bijlage voor de verbeelding.
De regio heeft al een verkenning gedaan naar oplossingsrichtingen op
de route inclusief kosten. Op basis hiervan is een kostenverdeling
gemaakt per wegbeheerder, waarbij het Rijk en Provincie het grootste
deel voor hun rekening nemen.
Met dit voorstel stemt u in met het voorkeurstracé en kan de verdere
voorbereiding om tot uitvoering te komen worden opgepakt, zodat
uiterlijk in 2022 de route gerealiseerd is.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met het zuidelijke tracé als voorkeurstracé voor de
snelfietsroute en over te gaan tot verdere voorbereiding voor realisatie;
2. de raad te informeren met bijgaande raadsmemo, met een tekstuele
aanpassing.

