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37761

Aankoop woning Staatsland 22 Ransdaal

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
vergunninghouders op te lossen. Op dit moment wordt de woning aan staatsland
22 Ransdaal aangekocht door de gemeente Voerendaal voor een totaal bedrag
van €164.335.

akkoord
1. in te stemmen met de aankoop van de woning Staatsland 22 voor €164.335
onder voorbehoud van een bouwkundige inspectie.
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;

37736

Conceptraadsvoorstel inzake de
ontwerpbegroting 2018 GR
Reinigingsdiensten Rd4

Op grond van artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling
Reinigingsdiensten Rd4 inzake de afvalinzameling kan de raad zijn gevoelen met
betrekking tot de ontwerpbegroting doen blijken. De Rd4-begroting 2018 ligt
momenteel in concept voor.

akkoord
De raad voor te stellen om bij het Algemeen Bestuur van de Rd4 kenbaar te
maken dat de gemeente Voerendaal instemt met de voorliggende
ontwerpbegroting 2018 van de Reinigingsdiensten Rd4

De inzamelfrequentie van de PMD-fractie is per 1 januari 2017 verhoogd van 1
keer per 4 weken naar 1 keer per 2 weken. De volgende stap in het kader van het
Afvalinzamelplan is de verlaging per 1 januari 2018 van de inzamelfrequentie van
restafval van éénmaal per 2 weken naar éénmaal per 4 weken. De
besluitvorming hieromtrent zal pas in de loop van 2017 plaatsvinden, naar
verwachting in de raadsvergadering van 5 oktober 2017. Dan zal uitwerking van
de 2de fase van het Afvalinzameling ter besluitvorming aan uw raad worden
voorgelegd. De financiële gevolgen hiervan zijn wel al in de begroting 2018
verwerkt
37091

Jaarverslag en jaarrekening 2016,
beleidsplan 2017-2018, begrotingswijziging
2017, primitieve begroting 2018 en
meerjarenraming 2018-2021 Kompas
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ISD Kompas biedt de gemeenten het jaarverslag en de jaarrekening 2016, het
beleidsplan 2017-2018, de begrotingswijziging 2017, de primitieve begroting
2018 en de meerjarenraming 2018-2021 Kompas aan. De gemeenteraden
hebben op grond van de gemeenschappelijke regeling Kompas en de wet
gemeenschappelijke regelingen bij de diverse documenten telkens een andere
rol. Wij wijzen u derhalve ter verduidelijking op de diverse procedures.

akkoord
Het college besluit om:

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden vastgesteld door het
Algemeen Bestuur en worden ter kennisname gezonden aan de
gemeentebesturen.
2. De begrotingswijziging 2017 en primitieve begroting 2018 worden aan de
colleges gezonden met het verzoek om ze door te geleiden naar de
gemeenteraad, opdat deze haar gevoelen kenbaar kan maken. De
begrotingswijziging 2017 en de primitieve begroting 2018 worden dus niet door

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 voor kennisname aan te nemen.
2. Het beleidsplan 2017-2018 vast te stellen.
3. Het gevoelen m.b.t. de begrotingswijziging 2017, primitieve begroting 2018 en
meerjarenraming 2018-2021 kenbaar te maken in die zin dat de raad instemt met
deze documenten, rekening houdende met de financiële consequenties conform
de bijlage Tabel 1.

Jaarverslag en jaarrekening 2016, beleidsplan 2017-2018, begrotingswijziging
2017 en primitieve begroting 2018 Kompas te agenderen voor de
raadsvergadering van 8 juni en de raad voor te stellen om:
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de gemeenteraden vastgesteld. Omdat Kompas de begroting 2018 inclusief de
daarop ontvangen zienswijze van de aangesloten gemeenten ter goedkeuring
dient voor te leggen aan de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 juni,
verwacht Kompas de gevoelen van de gemeenteraad uiterlijk 14 juni 2017 te
ontvangen.
3. Het beleidsplan 2017-2018 wordt ter vaststelling voorgelegd aan de
gemeenteraden op grond van artikel 19 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling
Kompas. Gezien de samenhang met de begrotingswijziging 2017 en de
primitieve begroting 2018, ligt het voor de hand het beleidsplan 2017-2018
samen met de begrotingswijziging 2017 en de primitieve begroting 2018 door uw
raad te laten behandelen. De begrotingswijziging, de begroting en het beleidsplan
2017-2018 zijn samengevoegd in één document.
36489

Verzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzoek Q-koorts

Op 9 november 2016 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college
wordt opgeroepen om een onderzoeksverzoek neer te leggen bij de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In de tussentijd hebben de Nationale
Ombudsman en de stichting Q-support onderzoeken en aanbevelingen
gepubliceerd over verbeterde handelswijze bij zoonosen. Op basis van deze
informatie is het verzoek aan de Onderzoeksraad om de chronologie van de QKoorts uitbraken in de periode 2007-2017 te onderzoeken, waarbij de nadruk
wordt gelegd op de menselijke kant en de afweging tussen economie en
gezondheid/maatschappij.

akkoord
1. In te stemmen met het verzoek aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid
2. in te stemmen met de raadsinformatiebrief

37626

Begroting 2018 inclusief 2e
begrotingswijziging 2017 en jaarrekening
2016 GGD Zuid-Limburg

Bijgevoegd is de conceptbegroting GGD 2018 en 2e Begrotingswijziging 2017.
Alvorens deze stukken worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de
GGD Zuid Limburg (Gemeenschappelijke regeling) op 10 juli 2017, worden ze
voorgelegd aan de gemeenteraden om de zienswijze hierop kenbaar te
maken. De zienswijze op de begroting dient vóór 1 juli 2017 aan de GGD
kenbaar te zijn gemaakt. Voor de programmalijn GHOR wordt een afzonderlijke
begroting aangeboden.

akkoord met wijzigingen
Het college besluit:

De raad wordt voorgesteld als zienswijze t.a.v. de begroting 2018 en de 2e
begrotingswijziging 2017 in te brengen niet te kunnen instemmen met de
totstandkoming van het bedrijfsplan en de daarin beschreven werkwijze en wijze
van budgettering van het programma Veilig Thuis.
37850

37774

Aanwijzing vervangend AB-lid Parkstad
Limburg

Uitbreiding voorzieningen Rustpunt
Achterum Dolberg 18A Klimmen (conceptraadsvoorstel)

• De conceptbegroting 2018 van GGD Zuid Limburg te agenderen voor de
raadsvergadering van 8 juni 2017;
• De raad voor te stellen als zienswijze t.a.v. de begroting 2018 en de 2e
begrotingswijziging 2017 in te brengen niet te kunnen instemmen met de
totstandkoming van het bedrijfsplan en de daarin beschreven werkwijze en wijze
van budgettering van het programma Veilig Thuis met de kanttekening dat enkele
tekstuele wijzigingen worden doorgevoerd.

De gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg bepaalt in art. 6
dat het algemeen bestuur gevormd wordt door de burgemeester en een
wethouder per deelnemende gemeente. Burgemeester Houben is door
Voerendaal aangewezen als DB- én AB-lid; wethouder Leunissen is aangewezen
als AB-lid. Om besluitvorming binnen DB en AB van Parkstad Limburg te
bespoedigen wordt wethouder Leunissen aangewezen als eerste
plaatsvervanger in het DB en als AB-lid. Wethouder Thomas wordt aangewezen
als tweede plaatsvervanger in het DB en als eerste plaatsvervanger in het AB.

akkoord
In te stemmen met de aanwijzing van wethouder P.J.E. Leunissen als eerste
plaatsvervanger in het DB en als AB-lid van de gemeenschappelijke regeling
Stadsregio Parkstad Limburg.

Mevrouw S.J.J. Jacobs-Engelbert van Rustpunt Achterum heeft een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend voor uitbreiding van de voorzieningen. Dit
betreft het formaliseren van het buitenterras van ca. 95m², de aanleg van een
parkeervoorziening op eigen grond van ca. 250m², de ingebruikname van een
bestaande schuur van ca. 30m² ten behoeve van bedrijfsmatige
opslagdoeleinden van terrasmeubilair en de plaatsing van een nieuw
hoogwaardig houten speeltoestel.

akkoord
Middels bijgevoegd concept-raadsvoorstel de gemeenteraad voorstellen een
Verklaring van geen bedenkingen af te geven ten behoeve van de aanvraag om
omgevingsvergunning van mevrouw S.J.J. Jacobs-Engelbert namens Rustpunt
Achterum, Dolberg 18A te Klimmen met betrekking tot uitbreiding van de
voorzieningen.

In te stemmen met de aanwijzing van wethouder mr. P.J.B.C. Thomas als tweede
plaatsvervanger in het DB en als eerste plaatsvervanger in het AB van de
gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg

Het bestemmingsplan laat deze bedrijfsmatige ontwikkeling niet rechtstreeks toe.
Het verlenen van medewerking is mogelijk door een omgevingsvergunning te
verlenen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In dit kader vragen wij de

Pagina 2 van 3
Zaak 37853 | Besluitenlijst B&W

D009.v003

gemeenteraad de noodzakelijke verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Daarvoor is het concept-raadsvoorstel bijgevoegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 25-04-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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