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1. T. van Vugt

Jaarverslag bureau leerlingzaken 2017-2018
samenvatting
Het college van burgemeester en wethouders brengt jaarlijks verslag uit
aan de gemeenteraad over de handhaving en de resultaten van het
gevoerde leer- en kwalificatieplichtbeleid. Jaarlijks wordt inhoudelijke
verantwoording afgelegd over de leerplicht en de kwalificatieplicht via
een jaarverslag. Het jaarverslag 2017-2018 geeft een verantwoording
van de uitvoering van de Leerplichtwet. Voor de concretisering hoe dit
moet worden uitgevoerd heeft het college een ambtsinstructie
vastgesteld voor leerplichtambtenaren en kwalificatiemedewerkers.
Voorts doet het college jaarlijks een wettelijk verplichte opgave aan de
minister van OCW van de omvang en behandeling van het
schoolverzuim in onze gemeente.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. vaststelling van het jaarverslag Bureau Leerlingzaken 2017-2018 en
daarmee de inhoudelijke verantwoording leerplicht en kwalificatieplicht;
2. het ter kennisname aanbieden van het jaarverslag en de
samenvatting aan de gemeenteraad;
3. het geven van opdracht aan Bureau leerlingzaken om de vereiste
gegevens te zenden naar het ministerie van OCW.

2. T. van Vugt

Regeling uitstallingen kernwinkelgebied Gouda 2019
samenvatting
Vanaf 2016 t/m 2017 heeft een pilot gedraaid met betrekking tot de
uitstallingen in het kernwinkelgebied van Gouda. Op basis van deze
pilot heeft het college op 24 oktober 2017 nieuwe regels voor de
uitstallingen vastgesteld. Tegelijkertijd heeft het college aangegeven
deze regels samen met de ondernemers in de binnenstad na een jaar te
willen evalueren om tot eventuele bijstelling te komen. Deze evaluatie
heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot aanpassing van de regels. Het
college wordt gevraagd de gewijzigde regels vast te stellen en te
publiceren.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het wijzigen van de Regeling uitstallingen kernwinkelgebied Gouda,
conform bijgevoegd besluit;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel.

3. C.P. Dijkstra
R.A. Tetteroo

Tussenrapportage project integrale toegang
samenvatting
In februari 2017 heeft het college besloten over de levensbrede,
integrale toegang en ondersteuning in het sociaal domein. Hiertoe is
een tweejarig project gestart. In 2018 ligt de focus op een integrale
werkwijze binnen de gemeentelijke (uitvoerings-)organisatie en
doorontwikkeling van het integraal juridisch kader. Daarnaast is 2018
het jaar van de feitelijke implementatie van de sociaal teams 0-100+ in
relatie tot de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie organisatie. Met dit
voorstel neemt het college kennis van de stand van zaken en besluit het
college over de voortzetting van projectonderdelen en informatie aan de
raad. Over de voortgang van de sociaal teams 0-100+ wordt het college
in het kader van de subsidierelatie op een ander moment geïnformeerd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het structureel integreren van de werkwijze van de proeftuin integrale
toegang per 1 januari 2019 in de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie
sociaal domein;
2. het niet verder ontwikkelen van de juridische integraliteit op het
niveau van gemeentelijke verordeningen sociaal domein;
3. het informeren van de raad over de voortgang van het project
integrale toegang sociaal domein via de raadsmemo sociaal domein;
4. het toevoegen van het boekje ‘10X integraal’ bij de raadsmemo
sociaal domein en het verder verspreiden binnen de gemeentelijke
organisatie en bij externe samenwerkingspartners.

4. R.A. Tetteroo
H. Niezen

Structuurvisie Groen en Subsidieverordening Groenfonds Gouda
samenvatting
In december 2017 heeft de raad de notitie Groen, groener, Gouda
vastgesteld. Om de voornemens uit die notitie te kunnen uitvoeren, is
gezocht naar een manier om realisering van openbaar groen bij

planontwikkelingen een volwaardige plek te geven. Daarvoor bleek een
structuurvisie volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening een geschikt
middel. Er kan niet worden teruggevallen op voorbeelden van andere
gemeenten voor een Structuurvisie Groen. Dat betekent dat Gouda zelf
de juiste inhoud moet formuleren, die zo duidelijk mogelijk is en die een
basis biedt om zo nodig de aanleg van voldoende (openbaar) groen af
te dwingen. Om planontwikkelingen enige ruimte te bieden, is er ook
gedacht aan eventuele compenserende maatregelen en in het uiterste
geval eventuele afkoop van de aanleg van groen. Afkoopsommen
worden gestort in het in te stellen Groenfonds, dat ook met
gemeentelijke bijdragen kan worden gevoed. Vanuit dit fonds wordt
groenaanleg door de gemeente in de minst groene wijken mogelijk
gemaakt. Tegelijkertijd is een Subsidieverordening Groenfonds
opgesteld. Het subsidiebudget wordt gevoed vanuit het Groenfonds. Op
grond van deze verordening kunnen particuliere initiatieven van
bewoners en rechtspersonen voor de aanleg van openbaar groen
worden bekostigd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de concept-Structuurvisie Groen en de conceptSubsidieverordening Groenfonds;
2. het vrijgeven van de concept-Structuurvisie Groen en de conceptSubsidieverordening Groenfonds voor zienswijzen gedurende 4 weken;
3. het tegelijkertijd sturen van de concept-Structuurvisie Groen en de
concept-Subsidieverordening Groenfonds ter informatie naar de raad;
4. het voorleggen van de (eventueel aangepaste) Structuurvisie Groen
en de Subsidieverordening Groenfonds aan de raad na de periode van
de ter-inzage-legging om deze structuurvisie en subsidieverordening
vast te stellen.

5. M. Bunnik

Vaststelling belastingverordeningen 2019
samenvatting
Op 7 november 2018 heeft de raad de Programmabegroting 2019-2022
vastgesteld. Om de in de begroting geraamde inkomsten te kunnen
verwerven dienen door de raad nog de betreffende
belastingverordeningen 2019 inclusief tarieven alsmede het besluit
gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2019 te worden vastgesteld.
Raadsvoorstel, belastingverordeningen 2019 en besluit gemeentelijk
kwijtscheldingsbeleid 2019 zijn bijgevoegd.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het voorstellen aan de raad overeenkomstig bijgevoegd raadsvoorstel
en concept-besluiten de belastingverordeningen 2019 en het besluit
gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2019 vast te stellen;
2. het mandateren van de wethouder Financiën voor technische
aanpassingen in de stukken.

6. H. Niezen

Beheerplan Groot onderhoud en vervangingsonderhoud 2018-2025
samenvatting
In 2011 heeft de gemeenteraad de nota Lange Termijninvesteringen
(LTI) 2010-2017 voor het groot- en vervangingsonderhoud van de
openbare ruimte vastgesteld (raadsbesluit 668736). Op basis hiervan is
in 2012 het eerste beheerplan Groot onderhoud en vervangingsonderhoud (GOVO) opgesteld. Dit beheerplan wordt jaarlijks
geactualiseerd en eenmaal per twee jaar aan college en raad
aangeboden.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. kennis te nemen van de actualisering van het beheerplan groot
onderhoud en vervangingsonderhoud (BP GOVO) 2018-2025 en het
plan ter kennisname aan te bieden aan de raad;
2. kennis te nemen van de (vanaf 2020) gewijzigde
financieringssystematiek groot onderhoud en vervangingsonderhoud;
3. een tekstuele aanpassing in het memo aan de gemeenteraad.

7. H. Niezen

Vaststellen ontwerp GRP 2019-2023
samenvatting
Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een strategisch beheerplan.
Artikel 4.22 van de Wet milieubeheer schrijft voor dat gemeenten een
GRP moeten opstellen waarin staat hoe invulling wordt gegeven aan de
drie wettelijke gemeentelijke zorgplichten: doelmatige inzameling en
transport van afvalwater; doelmatige inzameling en verwerking van
hemelwater en voorkomen of beperken van structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand.
In het GRP worden ambities, strategie en maatregelen geformuleerd
voor het verwezenlijken van deze zorgplichten, inclusief benodigde
financiering voor de komende planperiode. Dit GRP vervangt het
voorgaande GRP 2014-2018.
Na vaststelling van dit ontwerp GRP 2019 - 2023 zal deze ter inzage
worden gelegd en ter toetsing worden voorgelegd aan de Provincie,
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschappen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het instemmen met het Ontwerp Gemeentelijk Rioleringsplan 20192023 met voorkeursscenario midden, zodat het plan ter inzage gelegd
kan worden en ter toetsing verzonden kan worden aan Provincie,
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschappen;
2. een tekstuele aanpassing in het collegevoorstel;
3. het mandateren van de portefeuillehouder Stedelijk Beheer, voor het
accorderen en verwerken van opmerkingen na toetsing door derden,
waarna het Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 vervolgens ter
vaststelling zal worden aangeboden aan de gemeenteraad.

