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Tussenrapportage Verkenners Sociaal
Domein

Op basis van de uitkomsten van de Commissie Van Geel In te stemmen met de reactie op de tussenrapportage
zijn de Verkenners Sociaal Domein aan de slag gegaan
van de Verkenners Sociaal Domein
in opdracht van de provincie Limburg. Deze Verkenners
hebben een tussenrapportage opgeleverd vooruitlopend
op de definitieve rapportage. In de reactie van
Voerendaal op de tussenrapportage wordt ingezoomd op
de rol van de provincie Limburg, de toepassing van het
Rijnlandse model, het samenspel tussen
centrumgemeente en regiogemeenten én de integrale
benadering.

akkoord met wijzigingen
in de brief aandacht besteden aan de
motivering rondom de relatie met de
centrumgemeente alsmede de
betrokkenheid van de provincie.

16245

Jaarplan Riec 2015

Het jaarplan 2015 van het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum Zuid-Limburg wordt ter kennisname
aan uw college en aan de raad aangeboden. De
prioriteiten in 2015 zijn gebaseerd op landelijke
afspraken: outlaw motor gangs, patseraanpak,
georganiseerde hennepteelt, aanpak
handhavingsknelpunten, (georganiseerde)
milieucriminaliteit, mensenhandel en
witwassen/vastgoedfraude.

Kennis nemen van het jaarplan 2015 Regionaal
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 2015.

akkoord

16238

Vervanging afficheborden verkiezingen

De afficheborden voor de verkiezingen zijn aan
vervanging toe en als gevolg van de gecombineerde
verkiezingen voor provinciale staten en
waterschapsbestuur niet meer goed bruikbaar.
Gedeeltelijke vervanging is al voorzien in de begroting
2015 (restant in komende jaren). Voorgesteld wordt alle
borden ineens in 2015 te vervangen.

a. Instemmen met vervanging van alle verkiezingsafficheborden in 2015.

akkoord

15911

15647

Benoeming van dhr. G. Luijkx als onbezoldigd Dhr. G. Luijkx (Historisch Goud) functioneert reeds enige
gemeente-archivaris.
tijd als gemeentearchivaris van Voerendaal. Dit dient nog
geformaliseerd te worden d.m.v. het benoemen van
betrokkene als onbezoldigd gemeentearchivaris. Dit voor
de duur dat betrokkene in dienst is van Historisch Goud
voor de uitvoering van genoemde werkzaamheden.
R.P.J. Jacobs, Veeweg 4 inzake vestiging
B&B; aanvraag omgevingsvergunning

De heer R.P.J. Jacobs heeft middels het indienen van
een aanvraag om omgevingsvergunning het verzoek
gedaan op de locatie Veeweg 4 te Ubachsberg een B&B
[Bed & Breakfast] te mogen oprichten en exploiteren. Het
bestemmingsplan laat dit ter plekke niet toe. Het betreft

b. Hiervoor als aanvulling op de in de begroting 2015
opgenomen middelen een aanvullend bedrag
beschikbaar stellen ad € 6.400
akkoord
1. Eervol ontslag te verlenen aan de heer T.J. van
Slooten;
2. De heer G. Luijkx te benoemen als onbezoldigd
gemeentearchivaris.
1. Medewerking verlenen aan de aanvraag van de heer
R.P.J. Jacobs m.b.t. realisatie van een B&B-voorziening
op het perceel Veeweg 4 te Ubachsberg onder de
voorwaarde dat de benodigde parkeerplaats wordt
gerealiseerd op eigen terrein en permanente bewoning

niet akkoord
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een nieuwbouw-woning die is gerealiseerd in het kader
van de herontwikkeling van de locatie Kerkstraat 92-94
(Ruimte-voor-Ruimte voormalige agrarische locatie
Schneiders-Lipsch). Vanwege de bijzondere
stedenbouwkundige opzet heeft de locatie in het
bestemmingsplan de aanduiding 'cultuurhistorische
waarden'. Voorgesteld wordt om onder voorwaarden
medewerking te verlenen.

is uitgesloten.
2. Met aanvrager een overeenkomst sluiten inzake
afwikkeling planschade-risico.
Medewerking verlenen aan de aanvraag van de heer
R.P.J. Jacobs m.b.t. realisatie van een B&B-voorziening
op het perceel Veeweg 4 te Ubachsberg onder de
voorwaarde dat de benodigde parkeerplaats wordt
gerealiseerd op eigen terrein en permanente bewoning
is uitgesloten.
Met aanvrager een overeenkomst sluiten inzake
afwikkeling planschade-risico.

15628
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14882

Nieuwe Raamovereenkomst detachering
Wozl

Advies 'drie decentralisaties per 1 januari
2015' van Maatschappelijk platform
Voerendaal

handhavend optreden schuur, de heer
Ploumen, Winthagen 11

In verband met de overdracht van de publieke
groenactiviteiten (gemeentelijke opdrachten) van Wozl
aan de gemeenten per 1 januari 2015, is een nieuwe
“Raamovereenkomst uitleen van medewerkers met een
afstand tot de arbeidsmarkt” opgesteld. Deze
raamovereenkomst is uniform voor alle Wozl gemeenten.
In Voerendaal hebben we echter met de start van de Pilot
Groen in april 2013 de publieke groenactiviteiten in
Voerendaal al overgenomen. De overdracht waar de
overige Wozl gemeenten nu voor staan, heeft in
Voerendaal operationeel dus in april 2013 al
plaatsgevonden. De uniforme “Raamovereenkomst
uitleen van medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt” vervangt de destijds afgesloten
“Raamovereenkomst Detacheringen”.

Het college stem in met:

In oktober 2014 is het maatschappelijk platform
Voerendaal (MPV) gestart met haar werkzaamheden. Zij
heeft sindsdien vijf keer vergaderd (in 2014). Tijdens de
vergaderingen zijn de beleidsstukken m.b.t. Wmo,
Jeugdhulp en Participatiewet uitgebreid behandeld.
Hierbij is het MPV ondersteund door de desbetreffende
beleidsambtenaren. Aangezien besluitvorming reeds
plaats gevonden had, of de stukken zich reeds zo ver in
de routing van besluitvorming bevonden, heeft het MPV
besloten geen advies te verstrekken over de
beleidsstukken. Zij heeft daarvoor in de plaats een notitie
opgesteld met haar algemene bevindingen. Deze notitie
ligt thans ter kennisname voor. Zie bijlagen.

Het college neemt kennis van:

Geconstateerd is dat de overtreder in strijd met de geest
van de verleende omgevingsvergunning niet is overgaan,
ter compensatie voor de bouw van een bijgebouw, tot
sloop van bebouwing, maar juist een toename van
bebouwing heeft doorgevoerd. Daarnaast is het nieuwe
bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan en zonder
omgevingsvergunning gerealiseerd en zijn naderhand op
het dak zonnepanelen geplaatst.

akkoord

• de nieuwe “Raamovereenkomst uitleen van
medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt”
waarmee de huidige "Raamovereenkomst
Detacheringen" komt te vervallen.

akkoord

• opliggende brief decentralisaties MPV
• algemene bevindingen 3 decentralisaties MPV
Het college stemt in met:
• de brief concept-reactie namens college B&W naar
maatschappelijk platform Voerendaal

akkoord
1. 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;
2. Indien ten aanzien van het onder 1 genoemde
voornemen geen zienswijze wordt ontvangen, het
college tevens besluit tot een definitieve oplegging van
een last onder dwangsom;
3. Indien tijdig wordt voldaan aan de onder 1 of 2
bedoelde (aangekondigde) lasten het college tevens
besluit tot beëindiging van de handhavingsprocedure;
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4. Het college stelt zich op het standpunt dat legalisatie
van de strijdige bouwwerken c.q. bouwactiviteiten
onwenselijk is en aan legalisatie geen medewerking
wenst te verlenen.
13871

Fusie en voortgang Veiligheidshuis

Het afgelopen jaar is op regionaal niveau een nieuwe
opzet gemaakt voor de Veiligheidshuizen in de Regio
Parkstad Limburg. Dit om door middel van een andere
organisatie- en financieringsstructuur de
(rijks-)bezuinigingen op de Veiligheidshuizen op te
vangen en daarbij de voorziening overeind te houden.
Gekozen wordt voor fusie van de veiligheidshuizen
Heerlen en Kerkrade in combinatie met een (aanzienlijke)
verhoging van de bijdragen van gemeenten.

1.Kennisnemen van de voorliggende notitie "Naar een
akkoord
toekomstbestendig Veiligheidshuis in Parkstad Limburg".
2 Schriftelijk nadere informatie inwinnen bij het
Veiligheidshuis voor wat betreft de rechtsvorm en het uit
te voeren takenpakket (inclusief aantallen).
3. Na ontvangst hiervan een besluit nemen over
aansluiting bij het Veiligheidshuis..

Omdat er nog de nodige onduidelijkheden zijn wat we
voor onze bijdrage daadwerkelijk aan diensten geleverd
krijgen en er nog geen duidelijkheid is over de
rechtsvorm van het nieuwe veiligheidshuis wordt
voorgesteld de besluitvorming over participatie aan te
houden totdat deze beschikbaar is.
16387

Aanpak radicalisering

Door de VNG is een brief gestuurd over de aanpak van
Kennis te nemen van de ledenbrief radicalisering van de akkoord
radicalisering. In de brief wordt ingegaan op de
VNG en de bijlagen.
preventieve en repressieve benadering van radicalisering
en wordt een aantal concrete acties beschreven. De rol
van de lokale overheid zit met name in de signalerende
en preventieve sfeer.

16603

Regionale vervoersvisie Zuid-Limburg

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het brede
doelgroepenvervoer dat uit het leerlingenvervoer, het
Wmo-vervoer, het Wsw-vervoer en – als nieuwe taken
per 1 januari 2015 - uit het vervoer naar dagbesteding/–
opvang en het vervoer van jeugdigen (Jeugdwet)
bestaat. Er zijn kansen om dit vervoer efficiënter,
cliëntgerichter en beter passend binnen de financiële
kaders te organiseren. Centraal in een te kiezen aanpak
staat de ambitie om de maatschappelijke participatie van
onze inwoners te verbeteren en te borgen door het
realiseren van een naadloze koppeling tussen Openbaar
Vervoer en goed georganiseerd doelgroepenvervoer. De
mobiliteitsvraag van de burger en diens mogelijkheden
zijn hierbij uitgangspunten.
Nu is het moment om een verandering in te zetten.
Omdat op 11 december 2016 de huidige concessie voor
Regiotaxi (Wmo) in heel Limburg afloopt, dienen
Limburgse gemeenten voor deze datum een uitwerking
te hebben ontwikkeld.
Daarom zijn in Noord- Midden- en Zuid-Limburg
strategische uitgangspunten geformuleerd voor een
beoogd toekomstbestendig doelgroepenvervoer. Deze
uitgangspunten moeten nader en in gezamenlijkheid
worden onderzocht en uitgewerkt om keuzes te kunnen
maken voor de uitvoering.

Instemmen met:

akkoord met wijzigingen

1. het strategisch kader van de regionale vervoersvisie,
zoals gesteld in de notitie “ Integraal
toekomstperspectief op passend lokaal vervoer voor
iedereen in Zuid-Limburg”. 2. de inrichting van een
projectorganisatie Zuid Limburg. 3. afvaardigen van
wethouder Evers van Onderbanken als lid van de
stuurgroep namens de Parkstad gemeenten. 4.
afvaardigen van een ambtenaar van de gemeente
Onderbanken in de projectgroep namens de Parkstad
gemeenten. 5. de verdere uitwerking van de
strategische visie Zuid Limburg middels de voorgestelde
planaanpak en de projectopdracht. 6. de kosten voor
fase 1 ten bedrage van € 56.000,00 ten laste te brengen
van de begroting van het projectbureau regiotaxi
Parkstad/Maastricht, waarbij het aandeel voor de
gemeente Voerendaal € 1.892,55 betreft. 7. De raad te
informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Instemmen met:
1. het strategisch kader van de regionale
vervoersvisie, zoals gesteld in de notitie “
Integraal toekomstperspectief op passend
lokaal vervoer voor iedereen in ZuidLimburg”.2. de inrichting van een
projectorganisatie Zuid Limburg. 3.
afvaardigen van wethouder Evers van
Onderbanken als lid van de stuurgroep
namens de Parkstad gemeenten.4.
afvaardigen van een ambtenaar van de
gemeente Onderbanken in de projectgroep
namens de Parkstad gemeenten.5. de
verdere uitwerking van de strategische visie
Zuid Limburg middels de voorgestelde
planaanpak en de projectopdracht.6. de
kosten voor fase 1 ten bedrage van €
56.000,00 ten laste te brengen van de
begroting van het projectbureau regiotaxi
Parkstad/Maastricht, waarbij het aandeel
voor de gemeente Voerendaal € 1.892,55
betreft.
De raadsinformatiebrief zal na enkele
aanpassingen in mandaat door beide

\ Besluitenlijst B&W | Zaak 16343 | Pagina 1

In dit collegevoorstel staat de aanpak beschreven om te
komen tot dit toekomstbestendig doelgroepenvervoer.

wethouders worden afgedaan en verder zal
de raad worden meegenomen door middel
van een themabijeenkomst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 10-2-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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