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Besluit van het college van burgemeester en
wethouders en de burgemeester van Gouda
houdende regels omtrent het aanwijzen van
medewerkers als toezichthouder

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gouda, elk voor zover het zijn
bevoegdheid betreft;
gelezen het voorstel van 14 maart 2019;
Gelet op de artikelen:

-

5:11 Algemene wet bestuursrecht
5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
92 Woningwet
artikel 33 lid 1 Huisvestingswet 2014
7.1 en 7.2 Wet op de Ruimtelijke ordening
76a Participatiewet
53 IOAW;
53 IOAZ;
4.2 Wet basisregistratie personen
6:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Gouda;

besluit tot:

1.

Het aanwijzen van de volgende medewerkers als toezichthouder:
de inspecteur, seniorinspecteur en expert van de Haagse Pandbrigade van de gemeente
a.
Den Haag, voor zover zij als medewerker verbonden zijn aan het HEIT, en hen te belasten
met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Huisvestingswet 2014,
de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet op de ruimtelijke
ordening, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening, ten
behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche en malafide
bedrijvigheid in de gemeente Gouda;
de Sociaal Rechercheurs en Consulent Handhaving en Fraude van de gemeente Den Haag,
b.
voor zover zij als medewerker verbonden zijn aan het HEIT, en hen te belasten met het
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Participatiewet, de IOAW en
IOAZ ten behoeve van het uitvoeren van controles in relatie tot de prostitutiebranche en
malafide bedrijvigheid in de gemeente Gouda.

2.

Dat de aanwijzing zoals opgenomen onder het eerste lid tevens geldt voor wetten en verordeningen,
die in de plaats treden van de in het eerste lid vermelde wetten en verordeningen, voor zover de
aard en strekking daarvan niet wezenlijk verandert.
Dat dit besluit in werking treedt op de dag na de dag van bekendmaking in het Gemeenteblad en
de Staatscourant.

3.

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2019
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Burgemeester en wethouders van Gouda,

de secretaris,
E.M. Branderhorst

De burgemeester,
M. Salet

De burgemeester,
M. Salet
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