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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 19 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 19 april 2016.

2. M. Schoenmaker

Collegekosten 1ste kwartaal 2016
samenvatting
Elk kwartaal worden de kosten die het college gemaakt heeft
gepubliceerd. Bijgaand een overzicht van het afgelopen kwartaal.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het overzicht met de collegekosten 1ste kwartaal
2016;
2. publicatie van het overzicht op www.gouda.nl/college.

3. M. Schoenmaker

Aanwijzen LF Gouda als Huis der Gemeente
samenvatting
De afdeling Services heeft op 12 oktober 2015 een verzoek ontvangen

van mw. S. van Gastel, beheerder van LF Gouda, om LF Gouda aan te
wijzen als "huis der gemeente".
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het aanwijzen van LF Gouda, Hoge Gouwe 189 te Gouda,als “huis
der gemeente”.

4. M. Schoenmaker

Programmabegroting Veiligheidsregio Hollands Midden
samenvatting
Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd een
besluit te nemen over:
1. het voorleggen van de ontwerpbegroting 2017 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de
Veiligheidsregio Hollands Midden te verzenden waarin wordt
aangegeven dat er geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 zal
worden ingebracht.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerpbegroting 2017 van de Veiligheidsregio
Hollands Midden aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2017 van Veiligheidsregio Hollands Midden;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de
Veiligheidsregio Hollands Midden te verzenden waarin wordt
aangegeven dat er geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 zal
worden ingebracht.

5. M. Schoenmaker

Regio Midden-Holland ontwerp programmabegroting 2017-2020
samenvatting
Door de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland is de
ontwerpprogrammabegroting 2017-2020 aan de gemeenteraad
toegezonden met het verzoek om een zienswijze hierover kenbaar te
maken.
De in de begroting 2017 van de gemeenschappelijke regeling Regio
Midden-Holland opgenomen bijdrage past in de meerjarenbegroting van
Gouda.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan de gemeenschappelijke regeling
De Nieuwe Regio te berichten dat de ontwerpbegroting in de
gemeentelijke begroting kan worden verwerkt en een zienswijze dus
achterwege blijft.

besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerp programmabegroting 2017-2020 en
de jaarrekening 2015 van de Regio Midden-Holland aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de

ontwerp programmabegroting 2017-2020 van de Regio Midden-Holland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan de Regio
Midden-Holland te verzenden waarin wordt aangegeven dat geen
zienswijze op de ontwerp programmabegroting 2017-2020 zal worden
ingebracht.

6. M. Schoenmaker
H. Niezen

Conceptbestuursovereenkomst AZC in PWA-kazerne
samenvatting
Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente
Gouda d.d. 8 september 2015 schriftelijk verzocht om medewerking te
verlenen aan vestiging van een asielzoekerscentrum (hierna azc) voor
de opvang van circa 500 asielzoekers voor 10 jaar in de PWA-kazerne
aan de Groen van Prinsterersingel 44. Er is door de permanente
vluchtelingenstroom dringend behoefte aan nieuwe opvanglocaties.
Het college heeft per brief van 21 september 2015 aan het COA
bevestigd medewerking te verlenen aan dit verzoek. Het college wil
mensen in nood helpen en voelt zich hierin gesteund door signalen uit
de Goudse samenleving én de raad. Het COA heeft zich voor een azc in
Gouda uitsluitend gericht op de locatie van de voormalige PWA-kazerne,
mede omdat deze voldoet aan de door het COA gestelde criteria en
eigendom is van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor het college was het van
belang dat de functie van een azc past binnen de (brede)
maatschappelijke bestemming. Een essentieel onderdeel van het
collegebesluit vormde het dringende verzoek aan het COA om de
ervaringen en knelpunten uit de eerdere discussie over de PWA-kazerne
te betrekken bij de realisatie van het azc.
Onlangs hebben de gemeente en het COA ambtelijk overeenstemming
bereikt over een conceptbestuursovereenkomst. Afgesproken is dat de
delegatie van het bewonersplatform na besluitvorming door het college
én voorafgaand aan de raadsbehandeling geïnformeerd wordt over dit
conceptakkoord. Tijdens deze bijeenkomst zal gemotiveerd worden
toegelicht wat er met hun adviezen is gebeurd. Dit gesprek vindt
binnenkort plaats. Hierna zal de raad in de gelegenheid worden gesteld
om zijn wensen en bedenkingen in te brengen over het bereikte
resultaat. Aan de hand hiervan zal het college - in afstemming met het
COA - de conceptbestuursovereenkomst eventueel aanpassen en
vaststellen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de inhoud van de conceptbestuursovereenkomst
AZC in PWA-kazerne;
2. het vaststellen van het stappenplan voor ondertekening van de
bestuursovereenkomst;
3. het verzoeken aan het presidium om de
conceptbestuursovereenkomst te agenderen voor de gemeenteraad om
zijn aanvullende wensen en bedenkingen mee te geven aan het college;
4. bijgaande reactie op het advies van het bewonersplatform in
briefvorm te verzenden.

7. D.A. Bergman

Streekarchief Midden Holland Ontwerpbegroting 2017
samenvatting

Door het streekarchief Midden-Holland (SAMH) is de ontwerpbegroting
2017 aan de gemeenteraad toegezonden met het verzoek om een
zienswijze hierover kenbaar te maken.
De in de begroting 2017 van het SAMH opgenomen bijdrage past in de
meerjarenbegroting van Gouda.
Aan de raad wordt voorgesteld om aan SAMH te berichten dat de
ontwerpbegroting in de gemeentelijke begroting kan worden verwerkt en
een zienswijze dus achterwege blijft.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de ontwerpbegroting 2017 van het Streekarchief
Midden-Holland aan de raad;
2. het voorstellen aan de raad om geen zienswijze in te dienen op de
ontwerpbegroting 2017 van het Streekarchief Midden-Holland;
3. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief aan het
Streekarchief Midden-Holland te verzenden waarin wordt aangegeven
dat geen zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 zal worden
ingebracht.

8. D.A. Bergman
L.J. Werger

Beleidsdoelstellingen 2017
samenvatting
Elk jaar moeten de beleidsdoelstellingen subsidieverlening door het
college worden vastgesteld. Het college is daartoe bevoegd op grond
van artikel 4 ASV. De activiteiten in de subsidieaanvragen dienen aan te
sluiten op de geformuleerde beleidsdoelstellingen. Instellingen kunnen
uiterlijk tot 30 juni nog een subsidie aanvraag indienen voor het
subsidiejaar 2017 en moeten op tijd op de hoogte worden gesteld van
de geldende beleidsdoelstellingen.
De beleidsdoelstellingen zijn een vertaling van reeds vastgesteld beleid.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de beleidsdoelstellingen die het kader vormen
voor de subsidieverstrekking over het jaar 2017 met mandaat
wethouders Bergman en Werger voor aanpassingen.

9. R.A. Tetteroo

Begroting Promen 2017
samenvatting
De conceptbegroting 2017 is door Promen op 14 april 2016 aan de
gemeenteraad aangeboden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorleggen van de concept begroting 2017 van Promen aan de
raad;
2. het voorstellen aan de raad om bijgevoegde brief met zienswijze op
de conceptbegroting 2017 te verzenden.

10. J.M. de Laat

Budget Lokaal Arbeidsvoorwaardenbeleid
samenvatting
Op grond van artikel 34, lid 2, van de Wet financiering sociale
verzekeringen heeft de werkgever de mogelijkheid om maximaal de helft
van de toenmalige WGA-premie (nu: Werkhervattingskaspremie) op het
nettoloon van de medewerkers te verhalen. De verwachte opbrengst
bedraagt in 2016 € 25.000.
De vakbondsdelegatie in het Georganiseerd Overleg heeft voorgesteld
om in plaats van verhaal op het nettoloon van de medewerkers het
equivalent van de verwachte opbrengst tot maximaal € 25.000 per jaar
structureel te dekken uit het Budget Lokaal Arbeidsvoorwaardenbeleid.
Dit budget bedraagt € 60.000 per jaar. De wethouder voor Personeel en
Bedrijfsvoering, en in die hoedanigheid voorzitter van het Georganiseerd
Overleg, heeft hiermee ingestemd. Daarbij is de nadere afspraak
gemaakt om in 2016 uit te gaan van de helft van het bedrag en in 2017
tot en met 2019 van het volledige bedrag.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het in mindering brengen op het Budget Lokaal
Arbeidsvoorwaardenbeleid van € 12.500 in 2016 en dit bedrag
toevoegen aan de algemene middelen;
2. het in mindering brengen op het Budget Lokaal
Arbeidsvoorwaardenbeleid van € 25.000 per jaar in 2017 tot en met
2019 en dit bedrag aanwijzen als gedeeltelijke invulling van de
taakstelling ad € 50.000 aan structurele bezuiniging op secundaire
arbeidsvoorwaarden;
3. het bepalen, in overleg met de vakbondsdelegatie in het
Georganiseerd Overleg, van het nieuwe, vanaf 2020 structureel op het
Budget Lokaal Arbeidsvoorwaardenbeleid in mindering te brengen
bedrag eind 2019/begin 2020;
4. het niet gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om de helft van
de Werkhervattingskaspremie te verhalen op het nettoloon van de
medewerkers.

11. J.M. de Laat

Wijziging CAR en GUWO
samenvatting
In het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)
tussen de sociale partners in de sector Gemeenten (College voor
Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG), FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF) zijn diverse wijzigingen
van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector
Gemeenten (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst (UWO)
overeengekomen. Hiervan is door het LOGA mededeling gedaan in de
circulaires d.d. 2 oktober 2014, 25 januari 2015, 17 februari 2015, 1 mei
2015, 23 juni 2015, 7 september 2015, 2 december 2015, 29 januari
2016, 19 februari 2016, 22 februari 2016, 23 maart 2016 en 7 april 2016.
Het betreft onder meer de uitwerking van de Cao 2013 – 2015,
aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren,
wijzigingen als gevolg van in de Wet arbeid en zorg aangebrachte
veranderingen, arbeidsvoorwaarden garantiebanen, technische
wijzigingen als gevolg van de invoering van het nieuwe
beloningshoofdstuk 3, wijzigingen als gevolg van de invoering van de
Wet flexibel werken en de Wet werken na de aow-gerechtigde leeftijd en

de salarismaatregelen als gevolg van de Cao Gemeenten 2016-2017.
Op grond van de statuten van de VNG en het reglement van het CvA
zijn gemeenten gehouden om uitvoering te geven aan de in het LOGA
overeengekomen CAR-bepalingen en de nadien overeengekomen
wijzigingen daarin. Voor gemeenten die zijn aangesloten bij de UWO
geldt dat eveneens voor de UWO-bepalingen. Hoewel onze gemeente
niet is aangesloten bij de UWO, is het bestendig beleid om de in de
UWO aangebrachte wijzigingen conform over te nemen in de Goudse
Uitwerkingsovereenkomst (GUWO).
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van de bijgevoegde verordening tot wijziging van de
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector Gemeenten en
de Goudse Uitwerkingsovereenkomst.

