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Handhaving bewoning recreatiewoning
Domein Hellebeuk (Hellebeukerweg 25
b26)

Ter voorkoming van herhaling van onrechtmatige bewoning in Domein Hellebeuk, akkoord
achten wij het noodzakelijk ter zake een last onder dwangsom op te leggen.
De overtreders schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van het
college om handhavend op te treden tegen (permanente) bewoning in een
recreatiewoning in Domein Hellebeuk op straffe van een dwangsom op elke
(toekomstige) herhaling van de overtreding.

38502

Realisatieovereenkomst Woningstichting
Voerendaal - gemeente Voerendaal 't
Veldje

Op 7 maart 2017 heeft uw college ingestemd met de Realisatie- en
Exploitatieovereenkomst Plangebied “ ’t Veldje”, onder voorbehoud van een
succesvolle verwerving van de betreffende percelen van Radar. De levering van
de percelen door Radar heeft plaatsgevonden op 19 mei 2017. Hiermee is de
gemeente Voerendaal eigenaar geworden van het perceel en is aan het
voorbehoud voldaan.

akkoord
In te stemmen met de overeenkomst "20170511_Realisatie- en
Exploitatieovereenkomst Plangebied t veldje".
in te stemmen met het "Addendum aan de prestatieafspraken 2017 1e concept".

kennis te nemen van het juridisch advies van Paulussen Advocaten ten aanzien
Naar aanleiding van het collegebesluit op 7 maart 2017 is extern advies
van aanbesteding en staatssteun.
ingewonnen op het gebied van aanbesteding en staatssteun. De overeenkomst is
naar aanleiding hiervan licht aangepast. Tevens zijn de laatste puntjes op de "i"
gezet. De relatie tussen de nieuwbouw 't Veldje en de (extra) inspanning
huisvesting statushouders is uit de overeenkomst gehaald en wordt als
addendum bij de prestatieafspraken 2017 toegevoegd.
38439

overeenkomst AKJ, Sensoor en
Kindertelefoon

Tot 2018 heeft de VNG voor de alle gemeenten in Nederland een contract
afgesloten met AKJ, Sensoor en de Kindertelefoon. Voor de financiering van deze
overeenkomsten vond een uitname uit het gemeentefonds plaats. Per 1 januari
2018 voert VNG deze dienst niet meer uit en moeten gemeenten rechtstreeks
inkopen bij deze diensten. De diensten hebben hier standaardovereenkomsten
voor opgesteld. Wij stellen uw college voor in te stemmen met het inkopen van
deze diensten via de standaardovereenkomsten.

akkoord
Instemmen met het contracteren en bekostigen van de stichting De
Kindertelefoon, Sensoor en AKJ overeenkomstig de standaardovereenkomst met
ingang van 2018.

38434

Vaststelling Algemene plaatselijke
verordening gemeente Voerendaal 2017

De Apv wordt geactualiseerd op basis van diverse wijzigingen in de VNGmodelverordening. Verder wordt, n.a.v. uw positief principe-standpunt t.a.v. het
houden van een beperkt aantal verenigingsrecepties incl. feestavond in het
Kunderhoes artikel 2.23c van de Apv zodanig gewijzigd, dat onder voorwaarden
alcoholverstrekking is toegestaan.

akkoord
De raad voor te stellen:

De meest relevante wijzigingen t.o.v. de vigerende Apv worden hierna toegelicht.

• de Algemene plaatselijke verordening gemeente Voerendaal van 19 december
2013 per 1 augustus 2017 in te trekken en de Algemene plaatselijke verordening
gemeente Voerendaal 2017 vast te stellen en in werking te laten treden per 1
augustus 2017.

Om praktische redenen stellen wij voor de vigerende Apv volledig in te trekken en
een nieuwe Apv 2017 vast te stellen.
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Op 14 februari 2017 (zaaknr. 35026) heeft u, in het kader van de vaststelling van
het Beleidsplan VTH-taken in de fysieke omgeving 2017-2020, al besloten aan de
raad voor te stellen het deel omgevingsrecht van het Handhavingsbeleid
omgevingsrecht en Drank- en Horecawet 2015-2018 in te trekken. Dit
raadsvoorstel zal samen met het voorstel tot vaststelling van de Apv 2017 aan de
raad worden voorgelegd.
38197

zonnepanelen op dak gemeentehuis
Voerendaal

Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2016 heeft de gemeenteraad
verzocht aan verantwoordelijk portefeuillehouder, dhr. J Brauers, om de
mogelijkheid van zonnepanelen op het dak van gemeentelijke gebouwen en
specifiek het gemeentehuis te onderzoeken. In februari 2017 heeft het bureau
Luxpark, in opdracht van de gemeente Voerendaal, een tweetal
verduurzamingsmaatregelen onderzocht op haalbaarheid en betaalbaarheid, i.c.
zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis en het plaatsen van één of
meerdere openbare laadpalen op de parkeerplaats(en) van het gemeentehuis.
Bijgaand het voorstel om de raad het benodigde investeringskrediet te laten
voteren en, bij akkoord van de raad, het aanbestedingstraject op te starten
rondom de aankoop van de zonnepanelen. V.w.b. de laadpalen volgt later een
separaat voorstel.

akkoord met wijzigingen
Het college van B&W van Voerendaal besluit:1. geen bezwaar te hebben tegen
het plaatsen van plusminus 200 zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis
na bouwkundig onderzoek;
2. de gemeenteraad, middels bijgaand voorstel, te verzoeken het benodigde
krediet ad € 80.000 te voteren.
3. na akkoord van de raad m.b.t. de benodigde kredietvotering in te stemmen met
het meervoudig onderhands aanbesteden van de opdracht tot het plaatsen en in
werking stellen van een zonnepaneleninstallatie op het dak van het
gemeentehuis;
4. na akkoord van de raad bureau Luxpark de opdracht te verlenen tot het
uitvoeren van fase 2 (Aanbesteding en realisatie) zoals geoffreerd d.d. 5 februari
2017 ad € 2.850. Deze kosten zullen ten laste van onderhavig project worden
gebracht.
5.aandacht te schenken aan esthetiek van te plaatsen panelen op het dak

38549

mandatering werkgroep Inkoop jeugdhulp
voor het inkoopproces

De voorbereiding van de nieuwe inkoop ambulante jeugdhulp 2019 is in volle
gang. Om het inkoopproces voor te bereiden en uit te voeren is een inkoopteam
samengesteld. Om dit team efficiënt te laten functioneren voor 3 gemeenten
wordt mandaat gevraagd voor het (voorlopig) vaststellen van de inkoopstrategie,
geschiktheidscriteria, gunningscriteria en gunningsmethodiek t.b.v. de
aanbestedingsdocumentatie. De inkoopstrategie en aanbestedingsleidraad
worden definitief vastgesteld door de opdrachtgevers.

akkoord
Machtiging van het inkoopteam ter zake het (voorlopig) vaststellen van de
inkoopstrategie, geschiktheidscriteria, gunningscriteria en gunningsmethodiek
t.b.v. de aanbestedingsdocumentatie.
Het college verleent mandaat aan wethouder Leunissen om de machtiging
namens het college te ondertekenen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 30-05-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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