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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 12 april 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 12 april 2016.

2. D.A. Bergman

Conceptbegroting 2017 Groenalliantie Midden Holland e.o.
samenvatting
De Groenalliantie Midden Holland e.o. heeft de conceptbegroting 2017
aangeboden aan de raad. De raad kan eventueel een zienswijze
indienen. Dit jaar is voor het eerst een meerjarenperspectief t/m 2020
opgenomen in de conceptbegroting. Daar is door Gouda meerdere
keren om gevraagd. De Groenalliantie moet in een onzekere situatie
functioneren: aangekondigde uittreding door Alphen, door provincie Zuid
Holland en overdracht van het beheer van Groenservice Zuid Holland
aan Staatsbosbeheer. Waarschijnlijk is bij de start van 2017 op al deze
dossiers duidelijkheid ontstaan. Er is geen aanleiding om een zienswijze

in te dienen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanbieden van de conceptbegroting 2017 Groenalliantie Midden
Holland e.o. aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze op de
conceptbegroting in te brengen;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde conceptbrief naar de
Groenalliantie Midden Holland e.o.
te verzenden waarin waardering voor de verbeterde begroting wordt
uitgesproken.

3. D.A. Bergman
H. Niezen

Ontwerp programmabegroting ODMH 2017-2020 en jaarstukken
ODMH 2015
samenvatting
De gemeente Gouda neemt deel in een aantal gemeenschappelijke
regelingen, waaronder de ODMH. De ontwerpbegrotingen van
gemeenschappelijke regelingen worden op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen voorgelegd aan de gemeenteraad.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het ter kennisgeving aanbieden van de jaarstukken 2015 van de
ODMH aan de gemeenteraad;
2. het voorleggen van de ontwerp programmabegroting 2017-2020 van
de ODMH aan de gemeenteraad;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad om geen zienswijzen in te
dienen op de ontwerp programmabegroting 2017-2020 van de ODMH;
4. het voorstellen aan de gemeenteraad om bijgevoegde brief aan de
ODMH te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen zienswijze op
de ontwerp programmabegroting 2017-2020 zal worden ingebracht.

4. R.A. Tetteroo

Plan van aanpak huisvesting taakstelling
samenvatting
Het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland is
toezichthouder op de taakstelling huisvesting asielzoekers met een
verblijfsvergunning (vergunninghouders). In haar brief van 22 januari
2016 (bijgevoegd) vraagt dit college alle Zuid-Hollandse gemeenten om
een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak moeten de
gemeenten voor de periode tot 1 juli 2017 aangeven hoe zij hun
taakstellingen denken te realiseren en welke maatregelen zij daarvoor
moeten nemen.
Voor Gouda gaat het voor de eerste helft van 2016 om 85
vergunninghouders. Gouda hanteert het uitgangspunt dat deze
huisvesting in eerste instantie plaatsvindt binnen de voorraad sociale
huurwoningen van de woningcorporaties.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het plan van aanpak voor de uitvoering van de
taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode tot 1 juli

2017, zoals is neergelegd in bijgaande brief aan het college van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland met nummer 996897 met
mandaat wethouder Tetteroo voor aanpassingen.

5. J.M. de Laat

BSGR: Jaarstukken 2015, Begrotingswijziging 2016 en
Meerjarenbegroting 2017-2020
samenvatting
Door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland is de
ontwerpbegrotingswijziging 2016 en de ontwerpmeerjarenbegroting
2017-2020 aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een
zienswijze kenbaar te maken.
Uit de ontwerpmeerjarenbegroting 2017-2020 blijkt dat deze voldoet aan
het financiële kader 2017-2020 voor gemeenschappelijke regelingen van
het samenwerkingsgebied Hollands-Midden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerpbegrotingswijziging 2016 en
ontwerpbegroting 2017-2020 van de Belastingsamenwerking GouweRijnland aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegrotingswijziging 2016 en ontwerpbegroting 2017-2020 van
de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te verzenden waarin wordt
aangegeven dat geen zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2016
en ontwerpbegroting 2017-2020 zal worden ingebracht.

6. J.M. de Laat
L.J. Werger

Begroting RDOG HM 2017
samenvatting
Het verzoek van het dagelijks bestuur van de RDOG HM aan de raad
om een eventuele zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting
RDOG HM 2017.
In de bijlagen is de ontwerpbegroting 2017 opgenomen, maar is te
vinden in de DB-stukken, agendapunt 6.
Gezien de tijdige behandeling in de raad is een aanlevering gewenst op
12 april bij de Griffie. De mailing van de RDOG HM moet nog worden
ontvangen. Daarom zijn de DB-stukken ingevoegd. Voor de raadstukken
zal bij binnenkomst de ontwerpbegroting worden gevoegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze te geven op de
ontwerpbegroting 2017 RDOG HM;
2. het presidium voor te stellen de ontwerpbegroting 2017 RDOG HM te
agenderen voor de gemeenteraad.

7. L.J. Werger

Mandaatverlening benoeming gemeentelijk lijkschouwers
samenvatting

De Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden
(RDOG HM) heeft het verzoek aan de participerende gemeentes
gedaan om de benoeming van de forensisch artsen als gemeentelijk
lijkschouwer te mandateren aan de directeur Publieke Gezondheid
(PG). Dit heeft als voordeel dat de artsen voortaan benoemd worden
door de directeur PG en niet meer benoemd worden door de 19
afzonderlijke gemeenten.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. mandatering van de directeur Publieke Gezondheid van de RDOG
HM voor het benoemen van forensisch artsen als gemeentelijk
lijkschouwer.

8. H. Niezen

Stand van zaken e-laadpalen
samenvatting
Verduurzamen is een speerpunt van de gemeente Gouda. Daar hoort
ook duurzame mobiliteit bij. Duurzame mobiliteit heeft bijvoorbeeld
betrekking op het stimuleren van fietsgebruik en het verduurzamen van
het transport van en naar de stad. Eind 2015 heeft de gemeenteraad de
vergroeningsagenda vastgesteld en daarin krijgt die laatste ambitie vorm
door het stimuleren van de stadslogistiek. Een ander belangrijk aspect
van duurzaam vervoer is het verder uitrollen van elektrisch rijden. In het
nog op te stellen mobiliteitsplan krijgt dit een belangrijke plek. Bij het
stimuleren van elektrisch vervoer hoort uiteraard de mogelijkheid van het
opladen van het voertuig.
De auto-industrie springt in op het stimuleren van elektrisch rijden in
Nederland, door steeds meer typen “elektrische” auto’s te maken en
deze soms af te leveren met twee laadpalen, één voor thuis en één voor
op het werk.
Een netwerk van publiek toegankelijke oplaadplekken in de openbare
ruimte is noodzakelijk om elektrisch vervoer te faciliteren, mede omdat
ruim 60% van de Nederlandse bevolking geen eigen terrein heeft om te
kunnen laden. Snelladers zijn weliswaar in opkomst, maar niet alle van
de bijna 70.000 elektrische auto’s die op dit moment rondrijden zijn
geschikt voor snelladen. Ook veel modellen auto’s die op dit moment
worden geproduceerd zijn niet geschikt voor zo’n snellader.
Laadplekken in de openbare ruimte zullen dus de komende jaren nodig
blijven. De verwachting is dat er in de nabije toekomst een toenemende
vraag naar oplaadpunten in de openbare ruimte zal ontstaan. Uit
onderzoek is gebleken dat het aantal elektrische auto’s toeneemt, als er
meer laadpunten zijn. Bij de realisatie van een openbare laadstructuur
speelt de gemeente een centrale rol. Wij moeten toestemming geven
voor het plaatsen van laadpalen in de openbare ruimte.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het uitbreiden van de e-laadpalen door middel van het zgn.
concessiemodel.
2. Het aanvragen van de subsidie voor laadpalen in het kader van de
Green Deal “laadinfrastructuur “ en het in principe aansluiten bij de

concessie Rotterdam.
3. Het in kennis stellen van de gemeenteraad van de stand van zaken
rondom e-laden door middel van bijgevoegde memo met een
aanpassing.

