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39518

Raadsinformatiebrief Ondersteuning
maatschappelijke initiatieven voor sluiting
Tihange

Op 8 juni heeft de raad een motie aangenomen, waarin het college wordt
opgeroepen initiatieven te ondersteunen voor de sluiting van de kerncentrale in
Tihange. Via bijgaande raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd dat het
college maatschappelijke initiatieven naar redelijkheid zal faciliteren. In lijn met
het verzoek van de raad is tevens een concept-persbericht opgesteld.

akkoord
In te stemmen met de raadsinformatiebrief Ondersteuning acties Tihange.

39517

Principeverzoek R. Grooten inzake
extensief gebruik t.b.v. zorgactiviteiten van
deel weiland achter bedrijfslocatie
dagbesteding Putweg 13-15 Klimmen

De heer R. Grooten van Dagbesteding Nuje Caris, Putweg 13-15 te Klimmen,
vraagt een principebesluit met betrekking tot het toestaan van extensieve zorgactiviteiten op een deel van het weiland sectie O nr. 182. Op de bedrijfslocatie
Putweg 13-15 voert aanvrager een bedrijf met dagbesteding voor zorgcliënten.
De cliënten mogen op grond van een in mei 2015 verleende vergunning
werkzaamheden verrichten en verblijven in de bij het dagcentrum behorende tuin,
waar ook een beperkt aantal dieren mag worden gehouden. Verblijf en uitvoeren
van werkzaamheden mag niet op het daarachter gelegen weiland. Op basis van
de overwegingen in deze nota stellen wij voor medewerking te verlenen aan het
verzoek.

akkoord
In principe medewerking verlenen aan de principe-aanvraag van de heer R.
Grooten van Dagbesteding Nuje Caris, Putweg 13-15 te Klimmen met betrekking
tot het toestaan van extensieve zorg-activiteiten op een deel van het perceel O nr.
182, met in acht neming van de in de nota genoemde voorwaarden, en aanvrager
in de gelegenheid stellen een formele aanvraag om omgevingsvergunning in te
dienen.

39516

Aanvulling jaarstukken 2016 Stadsregio
Parkstad Limburg

Op 12 juni heeft Stadregio Parkstad Limburg op basis van nieuwe inzichten een
brief gestuurd waarin een concretisering wordt gedaan van het risico frictiekosten
BsGW. In de advisering van het DB Parkstad van 7 juni 2017 (college 6 juni
2017) is melding gemaakt van dit risico dat voor Voerendaal een eenmalig nadeel
van €33.000 betekent. Nu dit risico concreet wordt, wordt voorgesteld om de
nadere financiële consequenties te verwerken in de najaarsrapportage 2017.

akkoord
Kennis te nemen van de aanvulling op de jaarstukken 2016 Stadsregio Parkstad
Limburg
In te stemmen met de verwerking van nadere financiële consequenties bij de
najaarsrapportage 2017.
In te stemmen met de raadsinformatiebrief

39497

Gewijzigde Samenwerkingsovk
Ontzorgingsarrangement

Met woningstichting Voerendaal is in de eerste helft van 2017 het
akkoord
ontzorgingsarrangement gesloten. Met dit arrangement neemt de woningstichting In te stemmen met de Gewijzigde Samenwerkingsovk Ontzorgingsarrangement.
het beheer en onderhoud over van de woningen die de gemeente Voerendaal
heeft aangekocht om aan de huisvesting vergunninghouders te voldoen.
De woningstichting heeft het arrangement laten toetsen bij de Inspectie
Leefomgeving en Transport: hiertoe geldt een wettelijke verplichting. De Inspectie
Leefomgeving en Transport heeft het arrangement getoetst aan het Besluit
toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015. Op basis hiervan is het
arrangement aangepast met een eindtermijn en voorzieningen bij beëindiging van
het arrangement.
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39379

verlenging contract hulpmiddelen bij
Het contract 'levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen' loopt per 31 december
Medipoint voor periode 01-01-2018 t/m 31- 2017 af. Per 1 januari 2018 moet de dienstverlening van de Wmo
12-2018
hulpmiddelen geborgd zijn. We hebben de keus uit het verlengen van het
huidige contract (laatste optiejaar) of het doorlopen van een nieuw inkooptraject.
Verlengen geniet bij zowel de deelnemende gemeenten als de leverancier
Medipoint de voorkeur. Met de leverancier is overeengekomen vóór 1 juli 2017
uitsluitsel over de te volgen richting te verschaffen.

akkoord
Het college van B&W stemt in met:

realiseren bedrijfsloods Aelmans Kerkstraat In maart 2015 is het bestemmingsplan “Kerkstraat 4 te Ubachsberg” vastgesteld,
4 - gewijzigde situering
bedoeld voor het oprichten van een bedrijfsloods voor Aelmans Eco. De loods is
tot heden niet gerealiseerd. De heer Aelmans heeft het verzoek ingediend de
loods op een andere locatie te realiseren, ter hoogte van de huidige
parkeerplaats, deze met een kwartslag te draaien en uit te voeren met een
lessenaarsdak voor een optimale verduurzaming met zonnepanelen.

akkoord
De principe aanvraag voor de gewijzigde bouw van de bedrijfsloods op de
voorgestelde plek op de parkeerplaats, met de nok gedraaid en uitgevoerd met
lessenaarsdak, af te wijzen en te wijzen op een alternatief van een ten opzichte
van de huidige projectie zuidwaarts geprojecteerde loods, met gehandhaafde
noklijn en eventueel uitgevoerd met asymmetrisch dakvlak dan wel in te stemmen
met het d.d. 1 juni 2017 ingediende plan, dat past in het geldende
bestemmingsplan.

De aanvraag is meermaals -ook ter plaatse- besproken met de
Dorpsbouwmeester. Deze heeft zwaarwegende stedenbouwkundige bezwaren,
zowel tegen de situering als de uitvoering met lessenaarsdak. Er is een
alternatief aangedragen -een verschuiving van de projectie van de loods in
zuidelijke richting (dus met gehandhaafde nokrichting), in dat geval eventueel uit
te voeren met een asymmetrisch dakvlak om zo het dakvlak (en daarmee de
opbrengst van de zonnepanelen) te vergroten ten opzichte van een zadeldak.
38632

Aanvraag Subsidie Sint Remigius Parochie De kerk in Klimmen kent een restauratiebehoefte. Op grond van het
Kerk Klimmen
restauratieprogramma voor monumentale kerkgebouwen is een verzoek aan de
gemeente gericht om 15% van de totale subsidiabele kosten van de
restauratiewerkzaamheden bij te dragen, zijnde een bedrag van
(maximaal) 67.500,- euro.

39551

Voorlopige gunning aanbesteding
herinrichting Böschke an dur Baneberg

• een verlenging van het contract 'levering en onderhoud Wmo hulpmiddelen' met
Medipoint voor de duur van 1 jaar,
• de verlenging gaat in op 01-01-2018 en eindigt op 31-12-2018,
• bijgevoegde brief 'verlenging contract Wmo hulpmiddelen' aan Medipoint.

akkoord
Instemmen met het principebesluit om een gemeentelijke bijdrage van 15% van
de totale restauratiekosten ten behoeve van de rijksmonumentale kerk in
Klimmen te verlenen, tot een maximumbedrag van 67.500,- euro.
Instemmen met de bijdrage ten laste brengen van de stelpost vrije budgetruimte.

Op dinsdag 20 juni jl. heeft, op basis van het inkoopbeleid van de gemeente
Voerendaal, de meervoudig onderhandse aanbesteding van het RAW-bestek
16.096, d.d. 29 mei 2017 “Herinrichting Böschke an dur Baneberg”
plaatsgevonden.

akkoord
1. In te stemmen met:de voorlopige gunning van de herinrichting van ’t Böschke
an dur Baneberg aan Krinkels BV te Heerlen;
2. in geval van geen bezwaren worden ingediend, het afdelingshoofd te
mandateren om de opdracht aan Krinkels BV te Heerlen te verlenen.

Voor deze aanbesteding waren 5 aannemers uitgenodigd. De firma Krinkels BV
te Heerlen is met een bedrag van € 282.000,=, exclusief BTW, de laagste
inschrijver (zie bijgevoegd proces verbaal). Dit bedrag past binnen het
beschikbare krediet.
Gunning vindt plaats op basis van de laagste inschrijving en op basis van
bijgevoegd gunningadvies kan worden overgegaan tot voorlopige gunning.
39547

Ambtshalve handhaving gevelreclame
Furenthela 15

Op 31-05-2017 heeft de toezichthouder geconstateerd dat er op de locatie
Furenthela 15 te Voerendaal (Aldi) vijf spandoeken in aluminium frames zijn
bevestigd. Het betreft 1 spandoek aan de voorzijde (plein) en 4 spandoeken aan
de achterzijde van het gebouw (parkeerplaats). De spandoeken, inclusief
aluminium frames zijn niet vergund en kunnen ook niet vergund worden. Dit
houdt in dat de thans op het perceel bevestigde spandoeken en aluminium
frames dienen te worden verwijderd en verwijderd dienen te blijven. Om
vorenstaande te bewerkstelligen, wordt een handhavingstraject ingezet.

akkoord
1. De overtreders 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.

39544

Handhavingsverzoek inzake verwijderen
berging en verharding Putweg 17

Op 25 mei 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek m.b.t. het
nakomen van een in de verleende omgevingsvergunning opgenomen
voorwaarde inzake het verwijderen van een berging op het perceel Putweg 17 te

akkoord
1. Handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het
besluit van het college om het handhavingsverzoek toe te wijzen;
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Klimmen. Aanvullend is verzocht om tevens handhavend op te treden tegen de
ter plaatse aangebrachte verharding.

2. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtreding
middels een last onder dwangsom

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 11-07-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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