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Aanwezig

wethouder/loco-burgemeester P. Leunissen
wethouder J. Brauers
secretaris B. Timmermans

Afwezig

burgemeester W. Houben wegens vakantie
wethouder P. Thomas wegens begrafenis

Zaak

Onderwerp

Samenvatting

Besluit

42225

Ontmanteling VONSS
Bezwaarschriftencommissie

De gemeente Voerendaal participeert in de VONSS Bezwaarschriftencommissie.
Deze onafhankelijk commissie is medio 2014 opgericht om de bestuursorganen
van de deelnemende gemeenten te adviseren in bezwaarzaken.

akkoord
De samenwerking met de gemeenten Onderbanken, Nuth, Simpelveld en
Schinnen in de VONSS-bezwaarschriftencommissie te beëindigen.

42179

AED en Reanimatienetwerk

Voerendaal kent een sterk reanimatienetwerk en kan terugvallen op vele
betrokken burgers die zich graag inzetten voor een ander. Het ontbreekt echter
nog aan structuur van het netwerk. Daarom is het beleidsplan AED en
Reanimatienetwerk 2.0 opgesteld met als doel:

akkoord
Het college besluit in te stemmen met het beleidsplan AED en Reanimatienetwerk
2.0

• Het aanbrengen van een structuur in het AED- en reanimatienetwerk in
Voerendaal.
• Versterken van het reanimatienetwerk.
• Versterken van het AED netwerk.
• Financiële kaders stellen en organisatorische rol gemeente vastleggen.
42198

Schriftelijke aanwijzing BSO De Foekepot

Op 18-04-2017 is BSO De Foekepot door de GGD Zuid Limburg onderworpen
aan een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie is
geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD Zuid Limburg
adviseert uw college om handhavend op te treden conform het vastgestelde
handhavingsbeleid.

akkoord
BSO De Foekepot schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van
het college om een schriftelijke aanwijzing te geven.

De zienswijze d.d. 17 oktober 2017 van de houder, Stichting Kinderopvang
Humanitas, geeft geen aanleiding om af te zien van handhavend optreden.
Voorgesteld wordt om aan Humanitas een schriftelijke aanwijzing op te leggen
om de overtreding binnen twee weken te beëindigen en voor de toekomst te
voorkomen.
42133

Kinderdagverblijf Zoet
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Op 21 augustus 2017 is Kinderdagverblijf ‘Zoet’ (hierna: KDV ‘Zoet’) door de
akkoord
GGD Zuid Limburg onderworpen aan een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
KDV Zoet in kennis stellen van het feit dat er niet handhavend zal worden
Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden
opgetreden.
voldoen aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD
Zuid Limburg heeft uw college geadviseerd om handhavend op te treden conform
het advies in het bijgevoegde inspectierapport (bijlage 1) en het vastgestelde
handhavingsbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft uw college op 26 september
2017 besloten om KDV ‘Zoet’ in kennis te stellen van het voornemen om een
schriftelijke aanwijzing te geven. Vervolgens is op 12 oktober 2017 het
voornemen tot schriftelijke aanwijzing verzonden met de mogelijkheid om een
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zienswijze in te dienen (bijlage 2).
Op 23 oktober 2017 is een schriftelijke zienswijze ontvangen (bijlage 3). Naar
aanleiding van de ingediende zienswijze wordt geadviseerd om niet over te gaan
tot handhaving.
42250

Ontwerpbegrotingswijziging 2018 RUD
Zuid-Limburg

Op 6 oktober 2017 heeft de RUD Zuid-Limburg een ontwerpbegrotingswijziging
akkoord
2018 verzonden. De directe aanleiding van de begrotingswijziging is de
in te stemmen met het raadsvoorstel ontwerpbegrotingswijziging 2018 RUD Zuidaanpassing van de beloning van gemeenteambtenaren conform CAR-UWO.
Limburg
Daarnaast wordt in deze wijziging een aantal andere posten aangepast, namelijk
de huur van de kantoorruimte, inzet wagenpark en de kosten vakliteratuur. Dit
betekent dat het uurtarief voor 2018 wordt verhoogd, wat leidt tot een indicatief
bedrag van € 5.000 aan meerkosten voor Voerendaal. De raad wordt voorgesteld
om kennis te nemen van deze wijziging en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 28-11-2017.
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