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2.1 P. Verhoeve

BenW besluitenlijst 10 maart 2020
samenvatting:
n.v.t.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 10 maart 2020.

2.2 P. Verhoeve

Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Dijkstra
samenvatting:
Wethouders kunnen, in bijzondere gevallen, ieder jaar opnieuw een
ontheffing van de verplichting tot ingezetenschap verkrijgen van de raad
(zie artikel 36a lid 2 Gemeentewet). Tot op heden heeft de raad deze
ontheffing aan wethouder Dijkstra verleend. De huidige ontheffing loopt op
21 mei 2020 af, waardoor een nieuwe verlening tot ontheffing van de raad
nodig is, teneinde wethouder Dijkstra niet verplicht wordt voor die tijd zich
in de gemeente Gouda te vestigen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. De gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen dat wethouder
Dijkstra met ingang van 22 mei 2020 wederom voor de duur van een jaar
ontheffing wordt verleend van het woonplaatsvereiste, waardoor zij

gedurende dit jaar haar werkelijke woonplaats niet in de gemeente Gouda
hoeft te hebben. Dit betekent een verlenging van de ontheffing van de
verplichting tot ingezetenschap voor de duur van een jaar conform artikel
36a lid 2 Gemeentewet.
2.3 C.P. Dijkstra

Evaluatie en voortzetting Dienstverleningsovereenkomst Sociaal
Domein regio Midden-Holland
samenvatting:
Sinds 2014 hebben de 5 Midden-Holland gemeenten een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de regionale inkoop- en
contractmanagement van maatwerkvoorzieningen Wmo en Jeugdzorg. De
DVO kent een looptijd tot en met 31 december 2020. Volgens de huidige
DVO heeft medio 2019 een evaluatie plaatsgevonden (zie bijlage 1). De
werkzaamheden van de RDS zijn positief gewaardeerd. De samenwerking
wordt met een 7,3 gewaardeerd en er zijn verbeterpunten geformuleerd.
Het Regionaal Secretarissen Overleg Midden-Holland heeft inmiddels
aangegeven de huidige samenwerking voort te willen zetten en voorstander
te zijn van verlenging vanaf 1-1-2021 tot en met 31-12-2025. Iedere
gemeente zou uiterlijk 31 december 2019 aan de overige gemeenten
schriftelijk laat weten of zij de overeenkomst wil voortzetten. Dit zal nu naar
verwachting in maart gebeuren.
In de dienstverlening aan de gemeenten ontbreekt het de RDS, waar het
gaat over de privacy van klanten, nog aan een verwerkersovereenkomst
met de deelnemende gemeenten en de opdrachtgevers (zie bijlage 2). Op
basis van artikel 10 van de DVO moet deze aanvulling op de DVO door de
verschillende colleges worden goed gekeurd.
Ad hoc werkzaamheden komen al meerdere jaren voor. Hoewel de
werkzaamheden ad hoc zijn, lijken de uitgaven hiervoor structureel;
ongeveer € 80.000 op jaarbasis. Ze ontstaan door onvoorziene
omstandigheden zoals een faillissement, kwaliteitsissues of bijv. voor
komend jaar een onvoorzien tarieven/kostprijs onderzoek. In overleg met
de afdelingshoofden wordt voorgesteld om deze middelen voor ad hoc
onderzoeken/werkzaamheden structureel aan de begroting toe te voegen,
met dien verstande dat dit slechts wordt ingezet als de lopende begroting
van dat jaar geen ruimte meer heeft. Dit voorkomt dat op verschillende
momenten in het jaar bij de 5 deelnemende gemeenten incidenteel geld
aan gevraagd moet worden. De RDS kan hierdoor slagvaardiger opereren.
De gevraagde middelen worden uitsluitend op ad hoc klussen ingezet en
worden verantwoord aan het regionaal afdelingshoofden overleg.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. Het verlengen van de regionale samenwerking op het gebied van
inkoop- en contractmanagement voor de periode 2021 – 2025 naar model
van de huidige samenwerkingsovereenkomst en de aanvullingen daarop.
2. De RDS de opdracht te geven om, in samenwerking met de
regiogemeenten, met een verbetervoorstel te komen met betrekking tot de
geconstateerde verbeterpunten.

3. In te stemmen met de Verwerkersbepalingen bij de Dienstverleningsovereenkomst Sociaal Domein regio Midden-Holland (DVO).
4. De RDS de opdracht te geven de DVO medio 2022 opnieuw te
evalueren.
5. Structurele ophoging van de begroting van de RDS met € 80.000 voor
zogenaamde ad hoc werkzaamheden. Dit bedrag wordt regionaal verdeeld
volgens de verdeelsleutel genoemd in de DVO.
2.4 R.A. Tetteroo

Discussienota ambities armoedebeleid
samenvatting:
In de moties van 7 november 2018 en 17 juli 2019 heeft de raad de wens
uitgesproken om te onderzoeken of een vrij besteedbaar budget voor
participatie op de Rotterdampas geplaatst kan worden voor de doelgroep
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Bij de behandeling van die
moties is toegezegd om eerst de analyse van de effecten van het huidige
armoedebeleid met de raad te delen en de financiële consequenties van de
naar voren gebrachte wensen in beeld te brengen.
De raad is op 16 oktober 2019 geïnformeerd over de effecten van het
armoedebeleid aan de hand van de minimaeffectrapportage van het Nibud
en daarbij is toegezegd om de raad voorafgaand aan de behandeling van
de kadernota 2021 te informeren over de financiële consequenties en
mogelijkheden voor een vrij besteedbaar budget voor de doelgroep
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Door toezending van
bijgevoegd discussiememo wordt aan die toezegging voldaan. In dit memo
worden keuzes en verwachte kosten in beeld gebracht zodat de raad bij de
behandeling van de kadernota geïnformeerd afwegingen kan maken.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Verzending van bijgevoegde discussienota, met een tekstuele
aanpassing, aan de gemeenteraad om de raad, conform toezegging, voor
de behandeling van de kadernota 2021 nader te informeren over de
financiële consequenties en mogelijkheden voor nieuwe ambities van de
raad.
2. Deze discussienota, met een tekstuele aanpassing, te verzenden aan de
Goudse Adviesraad Sociaal Domein.

2.5 R.A. Tetteroo

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Noothoven van
Goorstraat, Gouda”
samenvatting:
Aangezien de huidige bebouwing op de percelen Noothoven van
Goorstraat 2 en Spoorstraat 2A-4 niet meer in gebruik is en niet meer
voldoet aan de huidige eisen, heeft een ontwikkelende partij het plan gevat
om de bedrijfsbebouwing en de woning aan de Spoorstraat te amoveren en
hiervoor in de plaats nieuwe appartementen te realiseren.
Het plan voorziet in de realisatie van 11 sociale huurwoningen aan de

Spoorstraat en 23 vrije sector huurwoningen aan de Noothoven van
Goorstraat. Parkeren vindt plaats op het binnenterrein dat wordt ontsloten
aan de noordoostzijde.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststellen van de aanmeldingsnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling,
zoals vervat in bijlage 8 bij de toelichting van het bestemmingsplan
“Noothoven van Goorstraat, Gouda” en op basis hiervan te besluiten geen
milieueffectrapport of plan-m.e.r. op te stellen.
2. In te stemmen met de inhoud het ontwerpbestemmingsplan “Noothoven
van Goorstraat, Gouda”, bestaande uit een verbeelding, regels en
toelichting.
3. Het ontwerpbestemmingsplan “Noothoven van Goorstraat, Gouda” vrij te
geven voor het naar voren brengen van zienswijzen in de periode van 26
maart tot en met 6 mei 2020.
4. De memo aan de gemeenteraad vrij te geven, waarin proces en
procedure van het ontwerpbestemmingsplan worden toegelicht.

2.6 M. Bunnik
H. Niezen

ENSIA rapportages BAG, BGT en BRO 2019
samenvatting:
Hierbij sturen wij de ENSIA verantwoordingsrapportages van de BAG
(basisregistratie adressen en gebouwen), de BGT (basisregistratie
grootschalige topografie) en de BRO (basisregistratie ondergrond).
Deze rapportages worden gebruikt om horizontaal verantwoording af te
leggen aan de gemeenteraad en om verticaal verantwoording af te leggen
aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken, als formeel toezichthouder.
Deze rapportages moeten worden vastgesteld en daarna worden
aangeboden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en aan de
gemeenteraad.
Dossier 3814 gaat over de collegeverklaring ENSIA 2019 en gaat over de
overige ENSIA verantwoordingsrapportages. Omdat de BAG, BGT en BRO
een ander vervolgtraject hebben zijn deze in een apart dossier opgenomen.
besluit:
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. Vaststelling van de ENSIA verantwoordingsrapportage BAG 2019.
2. Vaststelling van de ENSIA verantwoordingsrapportage BGT 2019.
3. Vaststelling van de ENSIA verantwoordingsrapportage BRO 2019.
4. Het toezenden van deze rapportages en bijgevoegde raadsmemo aan
de gemeenteraad ter informatie.

