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1. M. Schoenmaker

BenW besluitenlijst 26 januari 2016
samenvatting
n.v.t.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders besluit tot:
1. het vaststellen van de BenW besluitenlijst van 26 januari 2016.

2. M. Schoenmaker

Ontvangen BenW geschenken 2015
samenvatting
Jaarlijks wordt een overzicht gepubliceerd van de geschenken die door
het college ontvangen zijn.
besluit
Het college van burgemeesters en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van de geschenkenlijst 2015 met een tekstuele
wijziging;

2. publicatie van de lijst op gouda.nl/college.

3. M. Schoenmaker

Actualisering reglement van orde collegevergaderingen
samenvatting
In de informele b en w vergadering van vrijdag 11 september heeft u met
instemming kennis genomen van de nieuwe wijze van
besluitvoorbereiding voor uw college. Deze werkwijze vervangt de
werkwijze zoals vervat in het b en w-procedurebesluit 2002 en noopt tot
enkele kleine technische aanpassingen van het reglement van orde voor
collegevergaderingen.
Artikel 1 luidende:
"aantal vergaderingen
Het college van burgemeester en wethouders vergadert in de regel
éénmaal per week op dinsdag en voorts zo dikwijls de voorzitter of
tenminste 3 wethouders dit nodig achten."
wordt vervangen door:
"aantal vergaderingen
Het college van burgemeester en wethouders vergadert in de regel
éénmaal per week op dinsdag en voorts zo dikwijls als de voorzitter of
tenminste 3 wethouders dit nodig achten."
Van artikel 4 wordt het tweede lid, onder b, luidende:
“b. de overeenkomstig het BenW-procedurebesluit 2002 voorbereide
adviezen”
vervangen door:
“b. de overeenkomstig het werkproces “ bestuurlijke besluitvorming”
(BBV) voorgestelde besluiten;”.
Van artikel 4 wordt het vierde lid, luidende:
“4. De geagendeerde adviezen worden verspreid en ter inzage gelegd
overeenkomstig het bepaalde in het BenW-procedurebesluit 2002.”
vervangen door:
“4. De geagendeerde voorgestelde besluiten worden overeenkomstig
het BBV met bijbehorende dossiers gepubliceerd in “ ibabspro”.
Van artikel 6 wordt het eerste lid, luidende:
“1. De adviezen worden schriftelijk aan burgemeester en wethouders
voorgelegd overeenkomstig het bepaalde in het BenW-procedurebesluit
2002.”
vervangen door:
“1. De voorgestelde besluiten worden met bijbehorende dossiers aan
burgemeester en wethouders voorgelegd overeenkomstig het bepaalde
in het BBV.”.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het vaststellen van het gewijzigde Reglement van orde voor de
vergaderingen van burgemeester en wethouders, met mandaat
burgemeester voor tekstuele aanpassingen;
2. inwerkingtreding van dit reglement te bepalen op 3 februari, met
terugwerkende kracht tot 15 september 2015.

3. het toezenden van het gewijzigde reglement aan de raad;
4. het intrekken van het b en w-procedurebesluit 2002.

4. R.A. Tetteroo

Restant ISV3-Wonen
samenvatting
Met de inzet van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing komt er
in 2016 geld voor een aantal fysieke projecten in de buurten Korte
Akkeren-Nieuw, Oosterwei en Sportbuurt. Het gaat om enerzijds de
(her)inrichting van delen van het openbaar gebied gekoppeld aan
woningbouw in beide wijkontwikkelingsgebieden en anderzijds het
verbeteren van een deel van de fysieke woonomgeving in twee
kwetsbare buurten. Deze projecten moeten vooral zorgen voor betere
huisvestingsmogelijkheden en verbetering van de leefbaarheid. Verder
regelen we de dekking voor het reeds ingevoerde subsidieplafond voor
de subsidieactiviteit ‘het gebruiken van kwaliteitsinstrumenten voor
toekomstgerichte nieuwbouw (binnenstedelijk). Tot slot informeren we
de provincie nader over de verantwoording van de sanering A-lijst.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:
1. het inzetten van het niet bestede en nog niet verplichte ISV3-Wonen à
€ 134.034,-- voor 31 december 2017, onder de voorwaarde dat de
provincie het investeringsbudget vaststelt op het oorspronkelijk
verleende bedrag:
a. de subsidieactiviteit ‘het gebruiken van kwaliteitsinstrumentarium
toekomstgericht bouwen’ uit de Subsidieverordening stedelijke
vernieuwing 2011, ter grootte van € 5.000,--;
b. het project Herinrichting openbaar gebied bij woningbouw De
Oversteek, ter grootte van € 50.000,--;
c. het project Herinrichting openbaar gebied bij woningbouw
Roerdompstraat, ter grootte van € 40.000,--;
d. het project Verbetering fysieke woonomgeving kwetsbare buurten
Estafetteweg, ter grootte van € 30.000,--;
e. het project Verbetering fysieke woonomgeving Bernadottelaan, ter
grootte van € 9.000,--.
2. het informeren van het college van Gedeputeerde Staten van ZuidHolland over het besluit vermeld onder 1. door toezending van
bijgevoegde brief na ondertekening.

