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23988

behandelen zienswijze en definitieve
besluitvorming handhavingsprocedure,
Hartmans, Winthagen 19 (kalkoven)

Op 29 april 2015 zijn de bouwwerkzaamheden op het perceel, waarop de
kalkoven in Winthagen is gesitueerd, stilgelegd. Dit heeft erin geresulteerd dat op
20 augustus 2015 een last onder dwangsom is aangekondigd, waarin een
zienswijze-termijn van vier weken is gegund. Op 15 september 2015 hebben wij
een zienswijze ontvangen en op 9 oktober is een hercontrole uitgevoerd.
Momenteel ligt behandeling van de zienswijze en definitieve besluitvorming in de
handhavingsprocedure voor.

akkoord
1.overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van
hetcollege om handhavend op te treden tegen de geconstateerde
overtredingen,middels een last onder dwangsombeschikking;
2.Indien tijdig wordt voldaan aan de onder 1. bedoelde lasten het college
tevensbesluit tot beëindiging van de handhavingsprocedure.
3.het college tevens besluit de handhavingsprocedure voor zover deze ziet op
degerooide bomen te beëindigen.

23600

handhaving uitbrekende nertsen en andere
milieuovertredingen nertsenfokkerij
Klinkenberg, Bergseweg 109 te
Ubachsberg

Enerzijds ambtshalve en anderzijds vanwege een daarna ontvangen
handhavingsverzoek om handhavend op te treden tegen uitbrekende nertsen,
hebben wij de situatie ter plaatse van de nertsenfokkerij, Bergseweg 109 te
Voerendaal gecontroleerd. Momenteel ligt enerzijds de besluitvorming op het
handhavingsverzoek voor en anderzijds de besluitvorming in het kader van de op
te starten handhavingsprocedure.

akkoord
1.De overtrederschriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college omhandhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen
middels een lastonder dwangsom;
2. Indien ten aanzien vanhet onder 1 genoemde voornemen geen zienswijze
wordt ontvangen, het collegetevens besluit tot een definitieve oplegging van een
last onder dwangsom;
3. Indien tijdig wordtvoldaan aan de onder 1 of 2 bedoelde (aangekondigde)
lasten het college tevensbesluit tot beëindiging van de handhavingsprocedure;
4. handhavingsverzoekerschriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit
van het college omhet handhavingsverzoek toe te wijzen.

23722

23759

beslissing op bezwaar, Van Verseveld,
Kerkstraat 94a (handhavingsverzoek)

uitspraak rechtbank inzake beroep
planschade J.J.M. Baggen, Heerlerweg
210 Voerendaal
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Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is handhavend opgetreden tegen
enkele geconstateerde overtredingen en is het verzoek voor andere aspecten
afgewezen (7 mei 2015). De verzoeker heeft op 21 mei 2015 bezwaar
aangetekend tegen de gedeeltelijke afwijzing. Op 21 september 2015 heeft de
hoorzitting ten overstaan van de VONSS Bezwaarschriftencommissie
plaatsgevonden. Momenteel ligt de besluitvorming op het bezwaarschrift voor.

akkoord
1. Het collegebesluit het bezwaarschrift ontvankelijk, maar ongegrond te
verklaren;
2. Het collegestelt zich op het standpunt dat de afstandeis van 2 m, zoals bedoeld
in hetBouwbesluit 2003, niet van toepassing is op de ventilatieopeningen van
hetgaragegebouw behorende bij de woningen Kerkstraat 92-94 te Ubachsberg.

De rechtbank Limburg heeft op 8 september 2015 uitspraak gedaan inzake het
akkoord
beroep van de heer J.J.M. Baggen inzake de toekenning van planschade door de Kennisnemen van de uitspraak van de rechtbank en hiertegen geen hoger
gemeente Voerendaal ter hoogte van €74.000,-.
beroep instellen.
D009.v003

De uitspraak van de rechtbank luidt dat het beroep van de heer Baggen gegrond
is. De rechtbank heeft zelf in de zaak voorzien en de hoogte van de planschade
bepaald op €298.000,-, waarvan €178.800,- te vergoeden door de gemeente
Heerlen en €119.200,- door de gemeente Voerendaal.
Rijkswaterstaat heeft aangegeven tegen de uitspraak in hoger beroep te gaan bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook de heer Baggen,
wiens deskundige de planschade heeft begroot op €879.000,- zal waarschijnlijk
naar de Raad van State stappen om zo te trachten een hogere vergoeding te
krijgen. De uiterlijke termijn voor het indienen van hoger beroep is 20 oktober a.s.
Door RWS is de vraag voorgelegd of de gemeenten ook in hoger beroep gaan.
RWS laat daarin de afweging aan de gemeente. De gemeente Heerlen ziet af
van het indienen van hoger beroep. Wij stellen voor eveneens geen hoger beroep
in te dienen.
23888

Aanbesteding "WRM BP Dammerich"

Op dinsdag 15 september 2015 heeft een meervoudig onderhandse
akkoord
aanbesteding, van het bestek "Woonrijp maken BP Dammerich", Voerendaal",
Het college van Burgemeester en wethouders besluit in te stemmen met gunning
plaatsgevonden. Voor deze aanbesteding waren 3 aannemers uitgenodigd.
aan Wegenbouw Kurvers voor een bedrag ad € 67.695 excl. BTW;
Wegenbouw Kurvers te Heerlen is met een bedrag van € 67.695 ex BTW, de
laagste inschrijver, zie bijgevoegd proces verbaal (bijlage 1). Dit bedrag past
binnen het beschikbare krediet. De start van de uitvoering is gepland week 44 (26
oktober) 2015 en de werkzaamheden zijn gereed voor 31 december 2015.

23792

Raadsinformatiebrief "Talent Werkt"

In december 2014 heeft de raad besloten dat de werkwijze ontwikkeld binnen de
Pilot Groen, structureel wordt ingebed en verder op basis van de ervaringen
binnen de pilot wordt doorontwikkeld naar een breder werkbedrijf.

akkoord
Het college neemt kennis van de raadsinformatiebrief over 'Talent Werkt' en
besluit deze door te zenden aan de raad.

Om te beginnen gebruiken we niet meer de term werkbedrijf, maar spreken we
nu over het programma 'Talent Werkt'. Met de Pilot Groen (nu Groen Talent
Werkt) als voorbeeld worden in het programma Talent Werkt sociale,
maatschappelijke projecten en initiatieven opgepakt en tot uitvoering gebracht.
Deze projecten dragen in het algemeen bij aan participatie van Voerendalers aan
de samenleving en bieden in het bijzonder kansen aan werkzoekenden om zich
verder te ontwikkelen. Talent Werkt gaat aan de slag met een verscheidenheid
aan projecten en doet dit in nauwe samenhang met de ontwikkeling van de
wijksteunpunten. Talent Werkt is een netwerkorganisatie waar met ondernemers,
maatschappelijke partners, werkzoekenden en ieder die wil meedenken en –
werken initiatieven worden uitgewerkt en opgepakt.
23782

raadsinformatiebrief monitorgegevens
jeugdhulp

De inkoop, bevoorschotting en verwerking van de facturatie van de zorg in natura akkoord
jeugdhulp wordt uitgevoerd door centrumgemeente Maastricht voor de 18 ZuidKennis nemen van bijgevoegde rapportage en deze doorleiden naar de
Limburgse gemeenten. Maastricht monitort ook de zorgafname en
gemeenteraad.
budgetuitputting met betrekking tot zorg in natura. Zij brengen elk kwartaal een
rapportage uit. In bijgevoegde raadsinformatiebrief brengen we u op de hoogte
van de informatie uit de rapportage na 2 kwartalen.

24038

Raadsinformatiebrief extra boa-capaciteit

Op 1 oktober 2015 heeft de raad ingestemd met de beleidsnotitie Preventie en
Samenwerking: het beleid van Voerendaal op het gebied van Openbare Orde en
Veiligheid. Onderdeel van dit beleid is om het subjectieve veiligheidsgevoel van
inwoners te verbeteren en de handhavingstaken van de gemeente beter te
kunnen invullen. Bij de behandeling van de beleidsnotitie Preventie en
Samenwerking heeft de raad een amendement aangenomen; in dit amendement
heeft de raad gevraagd om een nadere onderbouwing van extra capaciteit
buitengewoon opsporingsambtenaar.

akkoord met wijzigingen
In te stemmen met de raadsinformatiebrief extra boa-capaciteit als onderbouwing
voor de gevraagde €30.000 structurele inzet in de begroting 2016 en verder met
de kanttekening dat brief tekstueel nog bekeken wordt.

In de raadsinformatiebrief hierover wordt onderbouwd dat de extra boa-capaciteit
ingezet wordt om kwetsbaarheid te verminderen, continuïteit en zichtbaarheid te
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borgen. Tevens is het mogelijk om extra handhavingstaken uit te voeren en te
werken aan de subjectieve veiligheidsbeleving via een projectmatige inzet
richting overlastbestrijding, signalering, controle en handhaving. Gekozen wordt
om een mix van maatregelen in te zetten om de BOA-capaciteit uit te breiden. De
organisatie rondom de boa-capaciteit wordt daarmee verstevigd en flexibel
ingezet. Primair ligt de focus op functionele integratie van BOA-capaciteit met de
gemeente Simpelveld. Met deze gezamenlijke uitruil van capaciteit wordt
kwetsbaarheid verminderd en wordt de kwaliteit en kwantiteit van handhaving
vergroot is. Hiermee is het mogelijk om de boa-capaciteit gerichter, flexibeler en
gespreider in te zetten.
23851

Crisisnoodopvang Vluchtelingen beschikbaarstellen De Joffer

Op 6 oktober 2015 heeft het college besloten om voorbereidingen te treffen om
(crisis-)noodopvang te bieden in De Joffer Voerendaal. Inmiddels zijn de
consequenties van deze (crisis-)noodopvang verkend: met netwerkpartners en
collega-gemeenten is contact geweest en zijn de "do's en dont's" in beeld
gebracht. Daarnaast is met COA contact geweest over de eisen die zij stellen aan
72-uurs (crisis-)noodopvang .
Uw college wordt voorgesteld om De Joffer aan te bieden aan COA als
crisisnoodopvang vluchtelingen per 2 november 2015.

akkoord met wijzigingen
1. In te stemmen om De Joffer aan te bieden aan COA als crisisnoodopvang
vluchtelingen per 2 november 2015
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief (en mondelinge toelichting)
3. In te stemmen met het treffen van verdere voorbereidingen (inclusief de
communicatie naar lokale belanghebbenden)
4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een werkbudget van € 25.000
en af te wijken van het inkoopbeleid voor de crisisnoodopvang vluchtelingen

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 27-10-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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