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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 21 juni 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 21 juni 2016.

2. M. Schoenmaker
R.A. Tetteroo
L.J. Werger

Opzet onderzoek ombudsfunctie
samenvatting
In de raadsvergadering van 13 april jl. heeft het college toegezegd de
raad voor het zomerreces een opzet voor te leggen voor een onderzoek
naar het instellen van een ombudsfunctie in Gouda. Met dit voorstel
wordt deze toezegging gestand gedaan. Uit een oogpunt van goede
informatievoorziening wordt ook het huidige proces voor de behandeling
van klachten en bezwaren in Gouda kort toegelicht. Het college vraagt
de raad uiterlijk 21 september as. aan te geven of hij zich in de
onderzoeksopzet kan vinden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. het vaststellen van bijgaande opzet voor een onderzoek naar de
instelling van een ombudsfunctie in Gouda;
2. het ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorleggen van deze
opzet.
3. D.A. Bergman

Extra subsidie kaasmarkt 2016
samenvatting
De Goudse kaas- en ambachtenmarkt trekt gemiddeld 6.000 bezoekers
per donderdag. In totaal bezoeken meer dan 125.000 mensen de
Goudse kaasmarkt per jaar. Dit evenement is toeristisch en economisch
van groot belang voor de stad. Deze toeristen geven ook op andere
plekken in de stad geld uit en bezoeken mogelijk ook kaasboerderijen in
de regio of maken een fiets- of boottocht. Voor de continuïteit van de
kaasmarkt zijn extra middelen noodzakelijk en daarom wordt een
incidentele subsidie van € 30.000 aan stichting Goudse Kaas verstrekt
voor de exploitatie van de kaasmarkten in 2016. Het nieuwe bestuur zal
het verwerven van nieuwe sponsors oppakken met als doel voor dit jaar
in ieder geval € 10.000,- binnen te halen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het verstrekken van een incidentele subsidie van € 30.000 aan
stichting Goudse Kaas ten behoeve van de continuïteit van de
exploitatie van de kaasmarkten in 2016;
2. de wethouder evenementen te mandateren om de
subsidiebeschikking te tekenen.

4. D.A. Bergman

Subsidieregelingen sterevenementen en volksfeesten 2016
samenvatting
De huidige subsidieregelingen voor evenementen leiden bij
sterevenementen niet voldoende tot vernieuwing. Daarnaast is de
weging tussen evenementen teveel een vergelijk van appels en peren.
Voorstel is de vernieuwing en professionalisering niet zozeer door
middel van een regeling te stimuleren, maar door goed overleg. Het
subsidieproces kan daarmee versimpelen. De nieuwe regeling is geen
tenderregeling meer en er worden jaarlijks subsidieplafonds per
evenement vastgesteld op basis van de kosten en bijdrages van
voorgaande jaren. Dit proces is voor evenementenorganisaties meer
inzichtelijk en geeft vooraf helderheid.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de subsidieregeling sterevenementen 2016;
2. vaststelling van de subsidieregeling volksfeesten 2016;
3. vaststelling van het totale subsidieplafond voor sterevenementen op
€ 139.812,00 in 2017 en de deelplafonds per sterevenement; Gouda bij
Kaarslicht € 20.000,00 (ster+-evenement), Gouda Kaasmarkt
€ 77.500,00 (ster+-evenement), Goudse Keramiekdagen € 15.000,00,
Gouda Waterstad € 15.000,00, Goudse Hofstededagen € 3.312,00 en
de Houtmanplantsoenconcerten € 9.000,00;
4.vaststelling van het totale subsidieplafond voor volksfeesten op

€ 23.572,00 in 2017 en de deelplafonds per volksfeest; oranjenacht
€ 10.000,00, Koningsdag € 7.072,00 en de oranjeboulevard € 6.500,00;
5. het bekendmaken van de subsidieregelingen en de subsidieplafonds.

5. D.A. Bergman
J.M. de Laat

Verlenging OndernemersFonds Gouda
samenvatting
Op 1 januari 2009 is het OndernemersFonds Gouda (OFG) van start
gegaan met een looptijd van drie jaar. De stichting OndernemersFonds
Gouda krijgt jaarlijks een subsidie van de gemeente. Deze subsidie
wordt gevoed door een opslag van 5% op de OZB voor niet-woningen.
In 2011 is de looptijd van het OFG met vijf jaar verlengd tot eind 2016.
Het nu geagendeerde voorstel voorziet in een verlenging voor wederom
5 jaar.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het convenant OndernemersFonds Gouda ter instemming voorleggen
aan de gemeenteraad;
2. het aan de raad voorstellen om voor de jaren 2017 tot en met 2021 te
besluiten tot bestendiging van de verhoging van 5% op het eigenarenen gebruikerstarief voor de OZB op niet-woningen ten behoeve van het
verlenen van subsidie aan het OndernemersFonds Gouda;
3. mandaat wethouder De Laat voor tekstuele aanpassingen college- en
raadsstukken;
4. het aangaan van het convenant OndernemersFonds Gouda onder
voorwaarde dat de gemeenteraad instemt met de voorstellen onder 1
en 2;
5. het verlenen van subsidie aan de stichting OndernemersFonds Gouda
conform de afspraken zoals vastgelegd in het convenant
OndernemersFonds Gouda onder voorwaarde dat de raad instemt met
de voorstellen onder 1 en 2;
6. het machtigen van wethouder De Laat, portefeuillehouder
economische zaken, om namens de gemeente het convenant
OndernemersFonds Gouda te ondertekenen en eventuele (redactionele)
wijzigingen in het convenant aan te brengen.

6. R.A. Tetteroo

Vaststelling veegplan 2015
samenvatting
In de praktijk blijkt dat voor een aantal bestemmingsplannen op enkele
ondergeschikte punten technische aanpassing wenselijk is. Het gaat dan
bijvoorbeeld om feitelijke situaties die niet stroken met de planologische
situatie, snippergroen waarvoor een andere bestemming gewenst is of
kleine gewenste aanpassingen of correcties die als gevolg van
gerechtelijke uitspraken moeten worden doorgevoerd.
Om voor deze zaken een betere planologische regeling te treffen, is in
2013 voor het eerst een bestemmingsplan Veegplan opgesteld. In dit
Veegplan zijn de voorgestelde wijzigingen van een aantal
bestemmingsplannen gebundeld voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
bestemmingsplan Veegplan is in januari 2014 vastgesteld door de
gemeenteraad.
Ook nadien zijn in bestaande bestemmingsplannen een aantal kleine

omissies ontdekt. Met de opgedane ervaringen uit het eerste Veegplan
wordt daarom nu opnieuw een Veegplan (Veegplan 2015) opgesteld om
dit te corrigeren.
De achterblijflocatie van de Lidl aan de Dunantsingel 92 zit er ook in. De
bestemming is aangepast in 'Gemengd', zodat er geen supermarkt meer
kan vestigen.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 5 mei 2016
gedurende 6 weken ter gelegen. Het bestemmingsplan is nu gereed
voor de vaststelling.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad de zienswijze en ambtelijke
wijzigingen in behandeling te nemen en hierop te besluiten
overeenkomstig bijgevoegde ‘Nota van beantwoording zienswijzen en
ambtshalve wijzigingen Veegplan 2015’;
2. het voorstellen aan de gemeenteraad het bestemmingsplan Veegplan
2015 met idn NL.IMRO.0513.0002BpVeegplan15-DF01 vast te stellen,
een en ander overeenkomstig bijgevoegde stukken;
3. het voorstellen aan de gemeenteraad geen exploitatieplan vast te
stellen.

7. R.A. Tetteroo
L.J. Werger

Subsidieaanvraag extra bedden nachtopvang
samenvatting
De druk op de maatschappelijke opvang in de regio Midden-Holland is
onder meer door de recessie en de vermindering van de
behandelplekken met verblijf in de GGZ, de afgelopen periode
toegenomen. Het Leger des Heils heeft een aanvullende
subsidieaanvraag voor tijdelijk meer bedden in de nachtopvang
ingediend. De komende periode kan het Leger des Heils 18 personen
laten slapen in plaats van 12. De subsidie omvat ook begeleiding van
deze inwoners naar zorg. Deze extra begeleidingscapaciteit moet ervoor
zorgen dat deze (extra) bedden in de toekomst niet meer nodig zijn.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het wijzigen van de eerder verleende subsidie voor 2016 aan het
Leger des Heils voor een aanvullend bedrag van € 51.268,00 voor extra
capaciteit in de nachtopvang.

8. L.J. Werger

Regionaal kader maatschappelijke zorg 2017 - 2020
samenvatting
Het Regionaal kader maatschappelijke zorg Midden-Holland 2013-2016
loopt in 2016 af. In oktober 2015 is in het bestuurlijk overleg
maatschappelijke zorg (waarin gemeenten, instellingen,
woningcorporaties en cliëntorganisaties vertegenwoordigd zijn) besloten
de regionale afspraken voort te zetten in een (geactualiseerd) regionaal
kader.
In bijgevoegd geactualiseerd regionaal kader spreken de gemeenten
van Midden-Holland, zorginstellingen, cliëntvertegenwoordigers en
woningcorporaties met elkaar de bereidheid uit om te zorgen voor een
sluitende en integrale aanpak ten behoeve van alle inwoners in een

kwetsbare positie in de regio. Daarbij is het uitgangspunt: zoveel
mogelijk lokaal, maar regionaal waar nodig.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de gemeenteraad om de volgende actielijnen en
beoogde resultaten uit het Regionaal kader maatschappelijke zorg 20172020 vast te stellen, met tekstuele aanpassing:
inzetten op maatregelen langs vier actielijnen:
1) herstel van eigen kracht;
2) lokale steunstructuur op orde;
3) adequate ambulante zorg en ondersteuning;
4) een veilig vangnet voor wie dat echt nodig heeft.
om de volgende resultaten te behalen:
• er zijn t.o.v. 2016 minder opvang en beschermd wonen plekken in de
regio nodig omdat de ambulante zorg en ondersteuning aan huis goed is
geregeld;
• het aantal gezinnen in de opvang neemt t.o.v. 2016 af;
• het aantal huisuitzettingen als gevolg van huurschulden en/of
woonoverlast neemt t.o.v. 2016 niet toe, of zelfs af;
• kwetsbare inwoners hebben t.o.v. 2016 minder (lang) professionele
ondersteuning nodig.
(d.w.z. gemiddelde kosten maatwerk per individu nemen af);
• het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen neemt
t.o.v. 2016 niet toe, of zelfs af;
• cliënten zijn tevreden over de kwaliteit van respectievelijk de opvang
en het beschermd wonen;
• cliënten zijn tevreden over de ambulante zorg en ondersteuning aan
huis;
2. het namens het college verzenden van de voorgestelde schriftelijke
reactie aan de Goudse Adviesraad Sociaal Domein;
3. het machtigen van de wethouder maatschappelijke ondersteuning om
het voorgestelde Convenant samenwerking Maatschappelijke Zorg
Midden-Holland 2017-2020 namens het college te ondertekenen.

9. L.J. Werger

Integrale verordening Maatschappelijke ondersteuning en
Jeugdhulp
samenvatting
Op dit moment is er in de gemeente Gouda één aparte verordening voor
Jeugd en één voor Wmo, voortkomend uit de twee aparte wetten. Om
de integraliteit in het sociaal domein te bevorderen en om de
dienstverlening richting de inwoner te verbeteren, is er een integrale
verordening opgesteld voor Maatschappelijke ondersteuning en
Jeugdhulp.
Het college wordt verzocht te besluiten om deze verordening vrij te
geven voor een adviesaanvraag bij de GASD.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het indienen van een verzoek om formeel advies aan de Goudse

Adviesraad Sociaal Domein (GASD) over de (concept) Integrale
verordening Wmo & Jeugd.

