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Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke
(WGR) per 1 januari 2015
regelingen gewijzigd. De wijzigingen hebben betrekking
op de planning- en controlcyclus van
gemeenschappelijke regelingen, de personele invulling
van algemeen bestuur en dagelijks bestuur én de
versterking van de positie van de gemeenteraden.
Daarnaast wordt het mogelijk om als overheden een
bedrijfsvoeringsorganisatie op te richten, waarbij
samenwerking op onderdelen van bedrijfsvoering wordt
ondergebracht.

Kennis te nemen van de wijziging van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (WGR) per 1 januari
2015.

akkoord

Inventaris gymzaal Sportcomplex De Joffer

1. De volgende gymnastiekmaterialen te vervangen:

akkoord

1. Diverse sporttoestellen, ten behoeve voor het
gymnastiekonderwijs in Sportcomplex De Joffer, zijn
verouderd. Het advies is om enkele in slechte staat
verkerende materialen en die door het basisonderwijs
regelmatig gebruikt worden, te vervangen.
2. In artikel 4.1.e van de exploitatieovereenkomst met
Heton Sport Voerendaal BV (mei 2001) wordt verwezen
naar een lijst ‘sport- gymnastiekmaterialen’. Naar nu blijkt
is deze lijst echter nooit opgesteld en vastgesteld.
Voorgesteld wordt om deze omissie te herstellen en
bijgaande lijst vast te stellen en toe te voegen aan de
exploitatieovereenkomst.

Een wandklimrek Een springkast Een trampoline 2. De
basisinventarislijst, zoals opgenomen in bijlage 1, vast te
stellen en deze lijst toe te voegen aan de
exploitatieovereenkomst tussen de gemeente
Voerendaal en Heton Sport. Met Heton is dit kort
gesloten en akkoord bevonden;
3. Het meerjarenonderhoudsplan zoals samengesteld
door Janssen-Fritsen vast te stellen en de jaarlijks te
verwachten investeringen op te nemen in de
begroting.De meerjarenonderhoudsplanning is
beoordeeld en akkoord bevonden.

3. Om in de toekomst voorbereid te zijn op de kosten van
het vervangingsplan is er een meerjarenonderhoudsplan
gemaakt door Janssen Fritsen waardoor de te
verwachten kosten voor de komende jaren kunnen
worden opgenomen in de jaarlijkse begrotingen.
16013

Vervanging speeltoestellen en verhogen
budget 2015

In 2012 is een speeltuinplan opgesteld met als doel het
speeltuinbeleid te actualiseren en heldere afspraken te
maken over een verantwoord beheer en gebruik van de
openbare speeltuinen in Voerendaal. Hierin worden voor
de lange termijn nog geen uitspraken gedaan over de
mogelijke vervanging van speeltoestellen op de korte en
lange termijn. Hierin wordt meer inzicht gevraagd.
Daarnaast dienen er op korte termijn een aantal
speeltoestellen te worden vervangen.

1. De aanschaf (vervanging) van een aantal nieuwe
speeltoestellen voor de speeltuinen in de gemeente
Voerendaal; 2. Hiervoor het vastgestelde jaarlijkse
budget van €10.500,- eenmalig te verhogen tot
maximaal €26.000,- voor boekjaar 2015; 3. Leverancier
Kompan opdracht te geven voor levering en plaatsing
van de benodigde speeltoestellen passend binnen dit
budget; 4. Een meerjaren onderhoudsplanning te laten
opstellen door SpeelTopVeilig waardoor er inzicht komt

akkoord
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voor ca. 10 jaar vooruit;
16012

Project Versterking van de basis

De gemeente wordt met ingang van 1 januari 2015
verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Hierbij is het van
belang voldoende beschikbaarheid te hebben van
individuele jeugdhulp, wanneer dit nodig is, daarnaast
heeft de gemeente de taak voldoende te investeren in
preventie en vroegsignalering. Door het project
versterking van de basis wordt er ingezet op het
versterken van zogenaamde "voorliggende
voorzieningen" zoals peuterspeelzaalwerk en
Kinderopvang. Wanneer de basis sterker wordt, zal dit
uiteindelijk van vermindering van inzet van zwaardere
hulp. Het project Versterking van de basis zet in op
versterking van expertise in de peuterspeelzalen en
kinderopvang, waardoor opvallend gedrag vroegtijdig
gesignaleerd en aangepakt kan worden.

Het college van burgemeester en wethouders:

akkoord

• Stemt in met het projectplan Versterking van de basis
en de daaraan gekoppelde kosten ter hoogte van €
21.802.
• Stemt in met de start van het project per 1 januari
2015.
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besluit inzake intrekking
omgevingsvergunning, bouwplan
Ransdalerstraat 129b, dhr Boumans

Vergunninghouder heeft het college op 29 oktober 2014
schriftelijk verzocht om geen gebruik te maken van de
bevoegdheid om, ingevolge artikel 2.33, tweede lid,
onder a Wabo, de op 17 juni 2013 verleende
omgevingsvergunning voor de bouw van een woning in
te trekken.

De verzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen
akkoord met wijzigingen
van de beslissing van het college om tot 1 juli 2015 geen
gebruik te zullen maken van intrekkingsbevoegdheid
ingevolge artikel 2.33, tweede lid, onder a Wabo ten
aanzien van de aan hem verleende
omgevingsvergunning.

15908

Gunning aanbesteding reconditioneren
archief

Middels een meervoudig onderhandse aanbesteding is
de reconditionering van het gemeentelijke archief (fase 2)
in de markt gezet. Hierop is één inschrijving ontvangen
van Doxis met als onderaannemer Documentenwacht.
Dit is dezelfde combinatie als fase 1 van de
reconditionering heeft uitgevoerd. U wordt voorgesteld
om over te gaan tot definitieve gunning.

Instemmen met de gunning van de werkzaamheden
voor de reconditionering van het gemeentelijke archief,
fase 2 aan Doxis BV te Den Haag conform de offerte
d.d. 30 december 2014, met inachtname van het
minderwerk conform de brief d.d. 13 januari 2014, voor
een bedrag van € 360.000 excl. BTW.
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Beslissing op bezwaar Heijmans inzake
tegemoetkoming ziektekosten

Per brief van 14 juli 2014 heeft de heer F. Heijmans
Het bezwaarschrift van de heer F. Heijmans inzake de
bezwaar gemaakt tegen de brief van het college d.d. 4
tegemoetkoming ziektekostenverzekering nietjuni 2014. In deze brief heeft het college aangegeven dat ontvankelijk verklaren.
zij uitvoering geeft aan het raadsbesluit van 14 november
2013 en derhalve niet kán overgaan tot uitbetaling van de
tegemoetkoming. Reden hiervoor is dat de wettelijke
grondslag voor de tegemoetkoming ontbreekt door het
vervallen van de betreffende bepaling in de Verordening
rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
2007.

akkoord

akkoord

Het bezwaarschrift van de heer F. Heijmans is conform
de gemeentelijke Verordening VONSS
Bezwaarschriftencommissie, voor advies in handen
gesteld van de intergemeentelijke
bezwaarschriftencommissie. Deze commissie heeft
advies uitgebracht op basis waarvan het College een
beslissing op het bezwaarschrift dient te nemen. Het
college wordt voorgesteld om - contrair aan het advies
van de commissie - het bezwaarschrift niet-ontvankelijk
te verklaren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 27-1-2015.
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Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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