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Aansluiten op landelijke voorziening DROP Dit voorstel gaat over de implementatie van de landelijke voorziening DROP als
voor elektronische bekendmaking en
instrument voor elektronische bekendmaking van regelgeving en besluiten
consolidatie van regelgeving en besluiten
(Gemeenteblad) en consolidatie van regelgeving en besluiten (v/h CVDR). Door
aan te sluiten op deze applicatie kunnen we besluiten efficiënter publiceren en
anticiperen we in voorbereiding zijnde wetgeving.

Besluit
akkoord
1. Instemmen met de gebruikersovereenkomst voor de geleverde dienst door
Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP);
2. Het bekendmaken en beschikbaar stellen van alle besluiten (algemeen
verbindende voorschriften, beleidsregels, besluiten van algemene strekking en
beschikkingen die openbaar gemaakt moeten worden) via de landelijke applicatie
Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) per 1 januari 2018 of
zoveel eerder als mogelijk;
3. De website van overheid.nl aanwijzen als plek waarop burgers en
belanghebbenden de authentieke bekendmaking en besluiten kunnen
raadplegen.

40864

opdrachtverstrekking Doxis voor visie op
informatiehuishouding

De gemeente Voerendaal heeft te maken met diverse tekortkomingen in het
documentair informatiebeheer. Op hoofdlijnen is de situatie in Simpelveld
vergelijkbaar. Om een einde te maken aan deze problematiek en tegelijkertijd
een goede start te maken in de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering,
ligt een voorstel voor om opdracht te verstrekken aan Doxis voor het vormgeven
van een gezamenlijke visie op (digitale) informatiehuishouding.

akkoord
• Instemmen met opdrachtverstrekking aan Doxis voor het opstellen van een visie
op informatiemanagement en een implementatiescenario.

40844

Kleine verbouwingswerkzaamheden
gemeentehuis als gevolg van interne
verhuizing juli 2017

Begin juli heeft een interne verhuizing plaatsgevonden. In vervolg daarop moeten akkoord
nog enkele bouwtechnische werkzaamheden in het gebouw plaatsvinden.
• Instemmen met de opdrachtverstrekking voor aanpassingen aan wanden en
Hiervoor is geen budget begroot.
klimaatbeheersing in het gemeentehuis.

40653

Evaluatie Zomerfestival 2017

Naar aanleiding van het Zomerfestival 2017 heeft een evaluatiegesprek
plaatsgevonden met de organisatie van het zomerfestival, de burgemeester, de
wethouder cultuur en de betrokken ambtenaar. Een overzicht van de evaluatie
vindt u in de bijlage.

akkoord
• Het college van B&W besluit om voor de organisatie van het Zomerfestival 2018
een budget beschikbaar te stellen ad € 25.000.

40550

Vaststelling Winkeltijdenverordening 2017

Aan de raad wordt voorgesteld een nieuwe Winkeltijdenverordening vast te
stellen, waarin de tijden voor de openstelling op zondagen worden verruimd naar
openstelling tussen 10.00 uur (was 12.00 uur) en 18.00 uur. Van winkelierszijde
is hierom verzocht. Hiermee komen de tijden van openstelling meer op één lijn
met de omliggende gemeenten.

akkoord
• Het raadsvoorstel Vaststelling Winkeltijdenverordening 2017 door te geleiden
naar de raad voor de raadsvergadering op 9 november 2017.

De Winkeltijdenverordening biedt aan winkeliers de mogelijkheid om op zondag
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open te zijn. Hiertoe dient de winkelier een eenmalige ontheffing aan te vragen.
Na vaststelling van dit raadsbesluit kan een ontheffing worden verleend aan
bakkerijen en campingwinkels tussen 09.00 uur en 18.00 uur en voor alle overige
branches tussen 10.00 uur en 18.00 uur. Geen ontheffing kan worden verleend
voor de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, Hemelvaartsdag,
eerste Pinksterdag, eerste Kerstdag.
Het college van B&W wordt voorgesteld het raadsvoorstel door te geleiden naar
de raad.
40545

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en
Jeugd over 2016

Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 en Jeugdwet artikel 12.5
verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten)
voeren. Hiervoor is met input van gemeenten door VWS en de VNG een
verplichte vragenlijst voor Wmo opgesteld. Deze verplichte vragenlijst bestaat uit
10 basisvragen met drie hoofdthema’s, namelijk: de toegankelijkheid van de
ondersteuning, de kwaliteit van de ondersteuning en het ervaren effect op de
zelfredzaamheid.

akkoord
• Het college van B&W neemt kennis van de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 en Jeugd 2016

Voor Jeugd is met input van VNG, Stichting Alexander en de UvA een
modelvragenlijst CEO Jeugd ontwikkeld. Deze modelvragenlijst heeft als
hoofdthema’s: de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van de
jeugdhulp en de bijdrage die de ondersteuning biedt aan gezond en veilig
opgroeien, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van jongeren.

• bijgevoegde raadsinformatiebrieven inzake de resultaten van het
cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over 2016

Het college van B&W stemt in met:

In bijgevoegde twee raadsinformatiebrieven worden de resultaten van het
Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd over het jaar 2016 gepresenteerd.
40380

Oprichting Gemeenschappelijke Regeling
Werkgeversservicepunt Parkstad

Op 9 maart jl. heeft onze gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven ten
aanzien van uw voorgenomen besluit (besloten in uw vergadering van 20
december 2016 en zaaknummer 33718) tot de oprichting van een tijdelijke BV
voor het Werkgevers servicepunt Parkstad.

akkoord
Het college besluit om:

• Kennis te nemen van, en in principe akkoord te gaan met, het voornemen om
per 1 januari 2018 over te gaan tot de oprichting van de Gemeenschappelijke
Bij dit besluit is toegezegd dat de detacheringstaken, zoals deze nu worden
Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad).
uitgevoerd binnen Detachering OZL B.V. per 1 januari 2018 zullen worden
• Kennis te nemen van, en in principe akkoord te gaan met, het absorberen van
samengevoegd met het WSP Parkstad. Hierdoor ontstaat één juridische
WSP Parkstad B.V., WSP Parkstad Detachering B.V. en WSP Parkstad
organisatie met één juridische entiteit. In de tussenliggende periode is onderzocht Ondersteuning B.V. in de op te richten GR WSP Parkstad.
welke rechtsvorm het best passend is voor de op te richten organisatie. Op basis • Alvorens over te gaan tot definitieve instemming met de oprichting van de GR
van dit onderzoek is geconcludeerd dat gegeven de bestuurlijke, juridische en
WSP Parkstad, de gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met deze GR
governance afwegingen het oprichten van een openbaar lichaam
WSP Parkstad inclusief het absorberen van WSP Parkstad B.V., WSP Parkstad
(Gemeenschappelijke Regeling - GR) de best passende structuur is. De
Detachering B.V. en WSP Parkstad Ondersteuning B.V. in de op te richten GR
gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken,
WSP Parkstad. Dit conform het gerelateerde raadsvoorstel, voorzien van de
Simpelveld en Voerendaal wordt gevraagd over te gaan tot het treffen van een
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad en te agenderen
Gemeenschappelijke Regeling Werkgeversservicepunt Parkstad - GR WSP
voor de raadsvergadering van 9 november 2017.
Parkstad.
Het college van Burgemeester en Wethouders kan enkel overgaan tot het
besluiten van de oprichting GR WSP Parkstad in een "drietrapsraket" waarbij
achtereenvolgens een college-, raads- en een collegebesluit dient te worden
genomen. Het definitieve collegebesluit wordt alleen dan genomen wanneer de
raad in de gelegenheid is gesteld om wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen op basis van het ontwerpbesluit.
40212

Voorstel tot bestemmingswijziging, sloop
en verkoop Raadhuisplein 3
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Het pand op het adres Raadhuisplein 3 staat alweer enkele jaren leeg, nadat de akkoord
gemeentelijke organisatie hier tijdelijk gebruik van heeft gemaakt na de brand in
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:
2010. Een toekomstige maatschappelijke functie is niet snel te verwachten en het
pand verkeert daarnaast in een slechte (bouwkundige) staat. Derhalve wordt
1. het treffen van voorbereidingen voor de bestemmingswijziging van perceel
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voorgesteld om het pand te slopen, de bestemming te wijzigen naar
‘Woongebied’ en het perceel vervolgens als bouwkavel voor één woning te
verkopen. Aangezien het achterliggende perceel een behoorlijke omvang kent en
er mogelijk interesse is van omwonenden die hun tuin willen vergroten, wordt
daarnaast voorgesteld om dit gedeelte in eerste instantie aan de omwonenden
aan te bieden.

VRD00 sectie F nr. 2959 van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Woongebied’ met de
restrictie dat er één woning gebouwd mag worden (onder voorbehoud van
goedkeuring van de Stadsregio Parkstad Limburg);
2. de sloop van het Groene Kruisgebouw en het bouwrijp maken van de
bijbehorende grond;
3. de verkoop van de percelen ‘VRD sectie F nr. 2954’, ‘VRD sectie F nr. 2955’,
‘VRD sectie F nr. 2956’, alsmede ‘VRD sectie F nr. 2959’ (gezamenlijk het
‘projectgebied’: zie bijlage 1) conform bijgevoegde processtappen en
randvoorwaarden (zie bijlage 2).

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 19-09-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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