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37144

vasstellen raad regionale woonvisie,
onderdeel voerendaal 2017-2021

Op 29 november 2016 heeft uw college ingestemd met de ontwerp 'Regionale
Woonvisie Parkstad Limburg, Lokale Woonvisie Gemeente Voerendaal 20172021' en is deze ter inzage gelegd. De ontwerp 'Regionale Woonvisie Parkstad
Limburg, Lokale Woonvisie Gemeente Voerendaal 2017-2021' bestaat uit een
regionaal en een lokaal beleidsgedeelte. Het regionale gedeelte is identiek voor
de 8 Parkstadgemeenten.

Besluit

akkoord
1. Kennis te nemen van de Nota “Reacties bij de Regionale en Gemeentelijke
Woonvisie”
2. De gemeentelijke onderdelen van de Nota “Reacties bij de Regionale en
Gemeentelijke Woonvisie” in hoofdstuk 5 vast te stellen.
3. De Nota “Reacties bij de Regionale en Gemeentelijke Woonvisie” integraal ter
vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad
De ter inzagelegging heeft plaats gevonden van 8 december 2016 tot en met 18
4. De ontwerp 'Regionale Woonvisie Parkstad Limburg, Lokale Woonvisie
januari 2017.
Gemeente Voerendaal 2017-2021' gewijzigd vast te stellen en deze ter
besluitvorming voor te leggen aan de Gemeenteraad.
In totaal hebben er 4 partijen reacties ingediend op het regionale gedeelte van de 5. De gemeenteraad voor te stellen de Regionale Woonstrategie 2012-2020
ontwerp woonvisie. Op het lokale gedeelte voor Voerendaal heeft één partij een
‘Kiezen voor Parkstad’ in te trekken.
zienswijze ingediend. De zienswijzen op de regionale en op de lokale delen van
de visie zijn behandeld in de Nota “Reacties bij de Regionale en Gemeentelijke
Woonvisie”.
Daar er één reactie is ingediend op de Lokale Woonvisie, dient het College van
B&W specifiek het lokale onderdeel van de Nota Reacties vast te stellen en
gezamenlijk met het regionale deel en de bijgestelde Woonvisie (inclusief de
verwerking van de reacties) voor te leggen aan de gemeenteraad ter
besluitvorming.

37102

Voordracht herbenoeming lid Raad van
Commissarissen NV Reinigingsdiensten
Rd4

In bijgevoegde brief vraagt de voorzitter van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders NV Reinigingsdiensten Rd4 of de gemeente Voerendaal kan
instemmen met de herbenoeming van de heer R. Wetzels tot lid van de Raad van
Commissarissen van de NV Reinigingsdiensten Rd4.

akkoord
De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV
Reinigingsdiensten Rd4 te berichten dat de gemeente Voerendaal kan
instemmen met de heer R. Wetzels tot lid van de Raad van Commissarissen van
de NV Reinigingsdiensten Rd4.

Deze herbenoeming is besproken met wethouder Brauers, die verantwoordelijk
voor de afvalinzameling is. Wethouders Brauers kan met deze herbenoeming
instemmen.
37097

Raadsvoorstel aanvullende kredietvotering
herinrichting Böschke an dur Baneberg

In de begroting 2017 is een budget van € 300.000 gereserveerd voor de
herinrichting van het Böschke an dur Baneberg. Bij de nadere planuitwerking is
gebleken dat dit krediet onvoldoende is.
Verder is er tijdens de besteksfase voor gekozen om het wandelpad in 2
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akkoord met wijzigingen
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende krediet van €
107.275 voor de herinrichting van het Böschke an dur Baneberg met de
kanttekening dat aan raadsvoorstel en besluit wordt toegevoegd dat wordt
ingestemd met het voorgestelde herinirchtingsplan.

D009.v003

varianten uit te werken:
• één variant op basis van het schetsontwerp, en;
• één variant op basis van het schetsonwerp, aangevuld met een vlonderpad
langs de beek in het bosgebied (aanvullende kosten: € 43.000).
Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor de variant mét vlonderpad langs de
beek. De totale kosten van deze variant worden geraamd op € 407.275. De raad
wordt nu gevraagd om een aanvullend krediet van € 107.275 beschikbaar te
stellen.
36999

36974

Nieuwe wijze subsidiëring Algemeen
Maatschappelijk Werk

GVVP doorgeleiden naar de Raad

In overleg met Algemeen Maatschappelijk Werk is voor 2017 de afspraak
gemaakt om aan de slag te gaan met een Lumpsumbudget voor AMW totaal. Tot
2017 was het budget opgebouwd uit verschillende componenten, zoals
jeugdhulp, AMW en cliëntondersteuning en moesten deze budgetten ook apart
aangevraagd en verantwoord worden. We kiezen er voor om te gaan werken met
één budget en voegen voor 2017 en 2018 een innovatiebudget toe om AMW
tijdelijk wat meer formatieruimte te bieden om de transformatieopgave uit te
voeren.

akkoord
Instemmen met Lumpsum wijze van subsidiëren

Voorgesteld wordt bijgevoegd raadsvoorstel inzake de vaststelling van het GVVP
door te leiden naar de raad ter besluitvorming.

akkoord
Het college besluit:

Toekennen van een innovatiebudget aan Meander maatschappelijke diensten
voor 2017 en 2018 ter hoogte van €30.000 per jaar.

• in te stemmen met het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Voerendaal,
inclusief uitvoeringsprogramma;
• het raadsvoorstel inzake het GVVP ter besluitvorming door te leiden naar de
raad;
• ter uitvoering van het meerjarenuitvoeringsprogramma 1 Fte te verwerven voor
2 jaar. Een en ander conform de financiële paragraaf.
36927

Sportveldverlichting RKVV Voerendaal

Voor u ligt een Raadsvoorstel dat betrekking heeft op het vervangen van de
Sportveld verlichting van RKVV Voerendaal. Aanleiding hiervoor zijn meldingen
uit de omgeving en politieke vragen over verlichtingshinder. Dit heeft geleid tot
een technisch onderzoek waarbij ook gekeken is naar duurzaamheid, veiligheid
en lichtkwaliteit van de huidige installatie. Dit heeft geresulteerd in een
raadsvoorstel, waarin instemming wordt gevraagd voor het vervangen van de
huidige verlichtingsinstallatie en de daarvoor benodigde middelen.

akkoord
Het College van Burgemeester en Wethouders besluit:
• in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ter behandeling 11 mei as.
• In te stemmen met onderstaand inkoopvoorstel, onder voorbehoud van
positieve besluitvorming in de Raad.

36872

Privacy-protocol behorende bij het
Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde
Aanpak Georganiseerde Criminaliteit,
Bestrijding Handhavingsknelpunten en
Bevordering Integriteitsbeoordelingen

In het kader van het door uw college ondertekende Convenant Bestuurlijke en
Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding
Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen vindt
uitwisseling van persoonsgegevens tussen de convenantpartners plaats. De
daarvoor geldende regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens zijn nader
ingevuld en vastgelegd in een (landelijk geldend) privacyprotocol, dat de
instemming van de inviduele convenantpartners behoeft. Verder moeten de
bronbestanden, waarin de persoonsgegevens zijn opgenomen, worden
gecontroleerd, zonodig aangepast en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

akkoord
In te stemmen met het landelijk vastgesteld privacy-protocol behorende bij het
Convenant Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit,
Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen.

36512

principeverzoek herbestemming pand
Ransdalerstraat 139a te Ransdaal t.b.v.
realiseren vakantieappartementen

De heer F. Smits is sinds 2007 eigenaar van het pand Ransdalerstraat 139 en
139a en is daar gevestigd met het bedrijf Parkstad Inspecties. Het betreft een
carréhoeve deels voorzien van stuc- en metselwerk en deels opgetrokken uit
Kunradersteen. Het bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid van 4 naar 40
medewerkers en daardoor is het pand inmiddels te klein. Per 1 april a.s. verhuist
het bedrijf naar een bedrijfspand in Schinnen en staat het pand leeg. Daarom is
de wens aan het gebouw een toeristische bestemming te geven door in totaal
zeven vakantieappartementen te realiseren alsmede een nieuwe woning.

akkoord
1. In principe medewerking verlenen aan de aanvraag van de heer F. Smits
voor herbestemming van de hoeve Ransdalerstraat 139a, waarna na aanvulling
met de gevraagde uitwerking op basis van een formele aanvraag om
omgevingsvergunning de planologische procedure kan worden doorlopen.
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2. In principe medewerking verlenen aan het realiseren van een nieuwe woning
onder voorwaarde van verdere planuitwerking, waarna omwille van de vereiste
direct gekoppelde onttrekking door aanvrager een wijziging bestemmingsplan kan
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worden ingediend.
3. Met aanvrager de gebruikelijke overeenkomst inzake afwikkeling van risico op
planschade afsluiten
36504

37137

Verbetering bluswatervoorziening

In "Preventie en Samenwerking", beleid Openbare Orde en Veiligheid, heeft de
raad drie prioritaire gebieden benoemd voor de verbetering van
bluswatervoorziening. In twee van deze gebieden (Steinweg en De Koulen) heeft
dialoog met de WML opgeleverd dat deze gebieden nu een adequate
bluswatervoorziening hebben gekregen op kosten van de WML. Het resterende
gebied (Colmont) wordt in 2022 opgepakt tijdens een sanering van het
waterleidingnet ter plekke.

Begrotingswijziging 2017 Omnibuzz en
De gemeenteraad wordt gevraagd haar zienswijze te geven op de 1e
Begroting 2018 Omnibuzz &
Begrotingswijziging 2017 Omnibuzz en op de Begroting 2018 Omnibuzz &
meerjarenperspectief 2019-2021 Omnibuzz meerjarenperspectief 2019-2021 Omnibuzz.

akkoord
Kennis te nemen van de voortgang van de verbetering bluswatervoorziening
In te stemmen met de bijgaande raadsinformatiebrief

akkoord
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:
• De begrotingswijziging 2017 Omnibuzz;
• De begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021 Omnibuzz;
• Het voorleggen van de begrotingswijziging 2017 Omnibuzz aan de raad op 11
mei 2017 en haar zienswijze te vragen;
• Het voorleggen van de begroting 2018 & meerjarenperspectief 2019-2021
Omnibuzz aan de raad op 11 mei 2017 en haar zienswijze te vragen;
• Het informeren van Omnibuzz door middel van bijgevoegde conceptbrief.

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

H.H.M. Timmermans
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