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Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 mei onder meer de volgende besluiten
genomen:

Uitgangspunten ‘Afval scheiden loont’
Inwoners van Gouda gooien jaarlijks 15 miljoen kg restafval weg. Daar zit 12 miljoen kg aan recyclebare
materialen tussen, zoals gft (groente- fruit- en tuinafval), plastic, papier, glas en textiel. Gouda wil tot de
duurzaamste gemeenten van Nederland gaan behoren, maar daar is wel een serieuze inspanning voor
nodig.
Door de invoering van ‘Afval scheiden loont’ kunnen inwoners een bijdrage leveren aan de vermindering van
restafval en hier financieel voordeel uit halen. Het college legt nu aan de gemeenteraad een voorstel voor
met de uitgangspunten voor dit nieuwe systeem. Hierin zijn ook de opmerkingen van wijkteams en inwoners
opgenomen die tijdens de inloopavonden over dit onderwerp naar voren zijn gekomen. Wanneer de raad
positief besluit is de geplande invoeringsdatum 1 juli 2017. Bewoners worden ruim voor de startdatum
geïnformeerd over de veranderingen.
Herontwikkeling zuidelijk stationsgebied
De herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied is belangrijk voor inwoners en bezoekers van Gouda.
Voor het college is het daarom ook een speerpunt. In september heeft de gemeenteraad de uitgangspunten
vastgelegd en is besloten om het busstation op de huidige plek te handhaven. In de afgelopen maanden is in
samenwerking met Prorail en NS een ontwerp gemaakt met kostenramingen. Bewoners en bedrijven zijn
vanaf het begin betrokken bij de planvorming. De financiële haalbaarheid van het plan is (nog) afhankelijk
van de besluitvorming van door de verschillende partijen. Deze is gepland voor de komende maand.
Bestemmingsplannen Harderwijkweg en middengebied Gouda Oost door naar raad
De termijn voor bezwaren voor de bestemmingsplannen voor De Beren en Kentucky Fried Chicken aan de
Harderwijkerweg (Goudse Poort) en het middengebied van Gouda Oost is voor bij. De komst van de twee
eetgelegenheden draagt bij aan de vermindering van het aantal vierkante meters onbenutte
kantooroppervlakte op het bedrijventerrein Goudse Poort. Het is een voorbeeld hoe een leegstaand kantoor
kan worden getransformeerd naar een nieuwe bestemming. De plannen zijn nu door het college en gaan
aansluitend naar de gemeenteraad voor besluitvorming.
Instelling uit, woning in.
Sommige inwoners zitten een tijd in een instelling. Dit kan zijn voor maatschappelijke opvang, beschermd
wonen of in de gevangenis. Als deze mensen klaar zijn om in een eigen woning te wonen, moet deze wel
beschikbaar zijn. Als dit niet zo is, blijven dure opvang- en zorgplaatsen onnodig bezet. Alleen de gemeente
Gouda had afspraken met woningcorporaties over het beschikbaar stellen van woningen voor deze
doelgroep. Inmiddels hebben alle regiogemeenten in hun huisvestingsverordeningen hierover een bepaling
opgenomen. Samen hebben ze ook een convenant ondertekend. In dit convenant staan afspraken over het
regionaal aantal beschikbaar te stellen woningen voor deze doelgroep, en de verdeling daarvan over deze
gemeenten.

