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beslissing op bezwaar tegen gedeeltelijke
weigering omgevingsvergunning Cicero
Zorggroep m.b.t. aanbrengen gevelreclame
Strijthagenstraat 4

Op 2 juni 2016 hebben wij van de Stichting Cicero Zorggroep een aanvraag om
omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van
gevelreclame/-verlichting op het pand Strijthagen 4 te Voerendaal. Op 12 juli
2016 is, onder voorwaarden, de omgevingsvergunning verleend. De voorwaarden
hielden in dat alleen het logo en de naam Cicero zijn toegestaan maar de
woorden ‘zorggroep’ en ‘thuis/revalidatie/wonen’ worden weggelaten en de
verlichting achter de aanduiding terughoudend wordt uitgevoerd.

akkoord
Onder verwijzing naar het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie,
alsmede het aanvullende c.q. verklarende advies van de Dorpsbouwmeester, het
bezwaarschrift van Cicero Zorggroep tegen de gedeeltelijke weigering van de
gevraagde omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelreclame op het
pand Strijthagenstraat 4 ontvankelijk maar ongegrond verklaren.

Cicero heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is beoordeeld
door de VONSS bezwaarschriftencommissie. Op 14 november jl. is de hoorzitting
gehouden en inmiddels is advies uitgebracht. De commissie adviseert het
bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Wij stellen voor dit
advies integraal over te nemen, inclusief verwijzing naar het hangende bezwaar
uitgebrachte toelichtende advies van de Dorpsbouwmeester.
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Bewerkersovereenkomst Gemeente
Maastricht

1e Begrotingswijziging 2017 WOZL

In Zuid-Limburg werken we met 18 gemeenten samen rondom de jeugdhulp.
Hiertoe hebben we een gezamenlijk beleidskader en een centrumregeling. De
uitvoering van inkoop jeugdhulp ligt bij de Centrumgemeente Maastricht.

akkoord
Instemmen met het aangaan van de bewerkersovereenkomst met de
Centrumgemeente Maastricht.

Het inkoopteam van de Centrumgemeente Maastricht verwerkt gegevens van
onze gemeente ten behoeve van de uitbetalingen van declaraties van
zorgaanbieders. In het kader van de verdere automatisering van het
declaratieverkeer dient de bijbehorende bewerkersbijeenkomst gevuld en
ondertekend te worden.

Ondertekenen van de overeenkomst door de burgemeester.

U treft bijgevoegd de 1e begrotingswijziging 2017 WOZL aan. Op grond van de
GR is WOZL verplicht de begrotingswijziging vóór vaststelling aan te bieden aan
de aangesloten gemeenten, zodat deze een zienswijze kunnen indienen.
Vervolgens worden deze begrotingsdocumenten vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van WOZL en zullen de vastgestelde documenten worden verzonden
aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg.

akkoord
Het college:

De raad heeft de mogelijkheid om tot 19 maart 2017 een zienswijze kenbaar te
maken.
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• Neemt kennis van de 1e begrotingswijziging 2017 WOZL.
• Agendeert het raadsvoorstel inzake de 1e begrotingswijziging 2017 WOZL voor
de commissie Samenleving van 16 februari 2017 en de raadsvergadering van 9
maart 2017.
• Adviseert de raad om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de
1e begrotingswijziging 2017 WOZL.
• Stelt de raad voor om de negatieve bijstelling van de 1e begrotingswijziging
2017 ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2017 te onttrekken aan de

D009.v003

reserve Wsw (subsidiebijdrage) en het saldo vrije budgetruimte (bedrijfsvoering).
34925

Wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade

In dit collegevoorstel is de keuze en onderbouwing uitgewerkt voor de verdere
ontwikkeling van de wijksteunpunten in de gemeente Voerendaal. Hiervoor werd
een groeimodel voorgesteld. Er is een beleidsnotitie opgesteld voor de verdere
inhoudelijke ontwikkeling van de wijksteunpunten. De wijksteunpunten worden
per kern op maat ontwikkeld. Hierbij wordt aangesloten bij de behoefte die de
gemeenschap in iedere kern heeft. De wijksteunpunten kunnen dus onderling
verschillen. Functies die overkoepelend voor de hele gemeente worden
aangeboden, worden daar ondergebracht waar dit het beste past.

akkoord
Vaststellen van de beleidsnotitie Wijksteunpunten Voerendaal.
Realiseren en doorontwikkelen van een wijksteunpunt Voerendaal-Kunrade en
voor de realisatie hiervan de raad een voorkeur laten uitspreken op welke locatie
zij deze doorontwikkeling willen realiseren. Aan de raad worden 2 scenario's
voorgelegd te weten nieuwbouw op locatie Groene Kruisgebouw of aanpassen
van de locatie bibliotheek.

Voor de kern Voerendaal-Kunrade wordt het wijksteunpunt ondergebracht op een Een krediet beschikbaar stellen afhankelijk van het gekozen scenario van
nieuwe locatie om de doorontwikkeling ook mogelijk te maken voor de kernen
€970.000,- voor Groene Kruisgebouw of €281.000 voor aanpassen van
Voerendaal en Kunrade. Een aantal overkoepelende functies passen het beste in bibliotheek.
de kern Voerendaal-Kunrade en worden op de nieuwe locatie voorzien. In totaal
zijn 7 locaties onderzocht, op basis van dit onderzoek waren 4 locaties geschikt
of geschikt te maken. Dit heeft geleid tot een nader (financieel) onderzoek, op
basis van dat onderzoek worden 2 locaties voorgesteld als voorkeursscenario.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 07-02-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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