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Ontwerpbegroting RUD 2018 en
begrotingswijziging van de begroting 2017

De ontwerpbegroting 2018 en een begrotingswijziging van de begroting 2017 van
de RUD Zuid-Limburg ligt in concept voor ter beoordeling. Conform bepaling in
de GR wordt uw Raad gevraagd een eventuele zienswijze binnen 8 weken in te
dienen. Ter kennisname is tevens de voorlopige jaarrekening 2016 bijgevoegd.

akkoord met wijzigingen
1. Instemmen met voorliggend concept van de ontwerpbegroting 2018 en de
begrotingswijziging van de begroting 2017 van de RUD Zuid-Limburg met dien
verstande dat op basis van het werkprogramma 2017 een heroriëntatie plaats
vindt van de niet-inrichting gebonden taken in het werkprogramma 2018.
2. De raad voorstellen een zienswijze in te dienen met de strekking dat nader
onderzoek wordt gedaan naar de omvang van het werkprogramma voor de nietbasistaken.

38313

Implementatieplan Samenwerking
Simpelveld-Voerendaal inzake
informatiebeveiliging

Informatieveiligheid en privacy zijn thema’s die doorlopend aandacht verdienen.
Informatieveiligheid gaat om beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit.
Samengevat: werkt het? Kan er niemand bij de informatie die daar niet bij mag?
Zijn de gegevens juist en volledig? Privacy gaat over de zorgvuldige omgang met
persoonlijke gegevens. In dit voorstel wordt aangegeven hoe de implementatie
van dit thema bij de gemeenten Simpelveld en Voerendaal vormgegeven gaat
worden en hoe de dekking van de extra kosten plaatsvindt.

akkoord
1. In te stemmen met het door de stuurgroep samenwerking Simpelveld –
Voerendaal geaccordeerde format implementatieplan samenwerking SimpelveldVoerendaal inzake informatiebeveiliging;
2. in te stemmen met het opstarten van de wervingsprocedure van 1 fte voor de
uitvoering van de in het implementatieplan genoemde taken en
3. in te stemmen met de dekking van de extra kosten IB/Privacy 2018 ad €
30.000 te dekken uit de stelpost vrije budgetruimte en bij te stellen in de
voorjaarsrapportage 2017.

38288

Inventaris gymzaal 't Wouves Ransdaal

Diverse sporttoestellen, ten behoeve van het gymnastiekonderwijs in gymzaal ’t
akkoord
Wouves, zijn verouderd. Het advies is om enkele, in slechte staat verkerende,
Het college besluit:
materialen die door het basisonderwijs regelmatig gebruikt worden, te vervangen.
• Ten behoeve van het vervangen van toestellen en materialen in gymzaal 't
Om in de toekomst voorbereid te zijn op de kosten van het vervangingsplan is er Wouves, bijgevoegd meerjarenonderhoudsplan vast te stellen en hiertoe een
een meerjarenonderhoudsplan gemaakt door Janssen Fritsen waardoor de te
(egalisatie)voorziening in te richten.
verwachten kosten voor de komende jaren kunnen worden opgenomen in de
• De financiële consequenties te verwerken bij de voorjaarsrapportage 2017.
jaarlijkse begrotingen.

38236

Formatieve inzet politie in Voerendaal

In de raadsconferentie van 20 oktober 2016 heeft portefeuillehouder Houben
akkoord
toegezegd om nadere informatie te verstrekken over de (formatieve) inzet van de In te stemmen met de raadsinformatiebrief Formatieve inzet politie in Voerendaal
politie in Voerendaal. Via bijgaande raadsinformatiebrief wordt deze informatie.
verstrekt aan de raad.

38214

Aankoop Widdershovenstraat 30
Ubachsberg

Voor de huisvesting van vergunninghouders pleegt de gemeente Voerendaal
extra inzet. Onderdeel van deze extra inzet is de aankoop van woningen:
hiermee wordt beoogd om de achterstand in de huisvesting van
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akkoord
1. in te stemmen met de aankoop van de woning Widdershovenstraat 13
Ubachsberg.
D009.v003

vergunninghouders op te lossen. Op dit moment wordt de woning aan
Widdershovenstraat 13 Ubachsberg aangekocht door de gemeente Voerendaal
voor een totaal bedrag van €171.785.

2. De heer C.J.H.M. Janssen, bestuursadviseur, te mandateren voor het
aankopen van voormelde woning, de ondertekening van de
koopovereenkomsten, de akte van levering en de verhuur dienaangaande;

38213

Handhaving Colmont 15

Op 7 maart 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht tegen
de aanwezigheid van bouwwerken op de achterzijde van het perceel Colmont 15
te Voerendaal, welke zich uitstrekt achter o.a. het perceel Colmont 14 te
Voerendaal.

akkoord
1. Handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit
van het college om het handhavingsverzoek toe te wijzen;
2. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen
middels een last onder dwangsom.

38212

Inspectierapport ‘De kwaliteit van Veilig
Thuis Zuid-Limburg Stap 2’

Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en
het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot één integraal adviesen meldpunt voor zowel huiselijk geweld als kindermishandeling (AMHK): Veilig
Thuis.

akkoord
Kennis nemen van het Inspectierapport ‘De kwaliteit van Veilig Thuis ZuidLimburg Stap 2’ d.d. april 2017 en de Raadsinformatiebrief Veilig Thuis d.d. 21
april 2017.

Sinds 1 januari 2015 functioneren in Nederland 26 regionale Veilig Thuis
Instemmen met het informeren van de Raad middels het Inspectierapport ‘De
organisaties. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg
kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg Stap 1’ d.d. april 2017 en de
onderzoeken de komende jaren stapsgewijs de kwaliteit van Veilig Thuis. In de
Raadsinformatiebrief Veilig Thuis d.d. 21 april 2017.
tweede helft van 2015 hebben de inspecties stap 1 van het toezicht uitgevoerd bij
alle 26 Veilig Thuis organisaties. In januari 2017 zijn de inspecties gestart met
stap 2 van het toezicht. Op 21 februari 2017 voerden de inspecties onderzoek uit
bij Veilig Thuis Zuid-Limburg, onderdeel van de GGD Zuid-Limburg. De inspecties
concludeerden dat de kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Limburg matig is.
38208

Convenant Netwerkoverleg Sociaal
Domein Voerendaal

De gemeente Voerendaal organiseert sinds 2013 een maandelijks overleg binnen
het Sociaal Domein met het doel om informatie uit te wisselen, thema’s te
bespreken rondom de drie decentralisaties, casuïstiek te overleggen,
deskundigheid te bevorderen maar vooral elkaar te ontmoeten en te leren kennen
met als doel hulp en ondersteuning te verbeteren.

akkoord
Instemmen met het aangaan van het Convenant Netwerkoverleg Sociaal Domein
met de beoogde convenantpartners voor de duur van twee jaar, ingaande per 1
juni 2017.

Instemmen met het machtigen van Wethouder Leunissen voor het ondertekenen
Eerder droeg dit overleg de naam Sociaal Wijkteam. Omdat deze naam een
van het convenant.
ander beeld oproept, namelijk het beeld van een team met een spreekuur waar je
voor alle vragen op het gebied van zorg en welzijn kunt binnen lopen, is er in
2016 voor gekozen om dit overleg te hernoemen naar Netwerkoverleg Sociaal
Domein. Met onderhavig Convenant Netwerkoverleg Sociaal Domein worden de
afspraken rondom samenwerking en privacy bekrachtigd.
38159

Herindelingsontwerp Landgraaf - Heerlen

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 21 maart 2017 het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Landgraaf en Heerlen
vastgesteld. Dit herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke
onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de twee gemeenten. Als
buurgemeente is Voerendaal uitgenodigd een zienswijze in te dienen.

akkoord met wijzigingen
• Kennisnemen van het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen en instemmen
met de concept-zienswijze gericht op het aspect van draagvlak en autonome
keuzes van beide gemeenten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 16-05-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester
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