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Beslissing op bezwaar WOB-verzoek Bromet

Op 3 november 2014 is namens het college van B&W
een besluit genomen op een Wob-verzoek inzake de Wet
dwangsom en beroep wegens niet tijdig beslissen. Het
besluit strekte tot openbaarmaking en toezending aan
aanvrager van 15 documenten uit twee Wob-dossiers. De
informatie is gedeeltelijk geanonimiseerd verstrekt.
Namens aanvrager is tegen het besluit bezwaar gemaakt
inhoudende dat te veel informatie is geanonimiseerd en
is tevens een verzoek tot vergoeding van proceskosten
gedaan. Het bezwaar is voor advies voorgelegd aan de
VONSS bezwaarschriftencommissie. Deze commissie
adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren
wegens misbruik van recht. Voorgesteld wordt om
contrair aan het advies van de commissie, het bezwaar
van reclamant ontvankelijk doch ongegrond te verklaren
en de proceskostenvergoeding af te wijzen.

1. het bezwaarschrift van de heer drs. M.L. Hassel,
namens de heer J.F. Bromet, tegen het besluit van 3
november 2014, ontvankelijk maar ongegrond te
verklaren;
2. het verzoek om vergoeding van kosten in verband
met de behandeling van het bezwaar als bedoeld in
artikel 7:15 Awb, af te wijzen;
3. in de beslissing op bezwaar de motivering voor het
bestreden besluit te corrigeren in die zin dat als
weigeringsgrond voor het verstrekken van
persoonsgegevens artikel 10, tweede lid, onder e Wet
openbaarheid van bestuur subsidiair artikel 8 en 9 van
de Wet bescherming persoonsgegevens wordt vermeld
en de afweging wordt toegevoegd dat het belang van de
persoonlijke levenssfeer van de betreffende personen
zwaarder dient te wegen dan het belang van
openbaarheid van de persoonsgegevens.

akkoord

17926

Aanleg datanetwerk bedrijventerrein
Lindelaufer Gewande

Door de Ondernemersvereniging Lindelaufer Gewande is Instemmen met een gemeentelijke bijdrage van €
in samenwerking met BTM (Bedrijventerreinmanagement 26.000,- voor de aanleg van een nieuw datanetwerk
Parkstad Limburg) vanaf 2012 gezocht naar
naar en op het bedrijventerrein Lindelaufer Gewande.
mogelijkheden voor een goed functionerend datanetwerk
op het bedrijventerrein. Het huidige netwerk is qua
performance onvoldoende en leidt voor een aantal
bedrijven tot knelpunten.

1. het bezwaarschrift van de heer drs. M.L.
Hassel, namens de heer J.F. Bromet, tegen
het besluit van 3 november 2014,
ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
2. het verzoek om vergoeding van kosten in
verband met de behandeling van het
bezwaar als bedoeld in artikel 7:15 Awb, af
te wijzen;
3. in de beslissing op bezwaar de motivering
voor het bestreden besluit te corrigeren in
die zin dat als weigeringsgrond voor het
verstrekken van persoonsgegevens artikel
10, tweede lid, onder e Wet openbaarheid
van bestuur subsidiair artikel 8 en 9 van de
Wet bescherming persoonsgegevens wordt
vermeld en de afweging wordt toegevoegd
dat het belang van de persoonlijke
levenssfeer van de betreffende personen
zwaarder dient te wegen dan het belang van
openbaarheid van de persoonsgegevens.
akkoord
Instemmen met een gemeentelijke bijdrage
van € 26.000,- voor de aanleg van een
nieuw datanetwerk naar en op het
bedrijventerrein Lindelaufer Gewande.

Verschillende aanbieders van datanetwerken zijn
benaderd en zijn vergeleken. Ook is de bereidheid van
de bedrijven om mee te betalen aan de aanleg van een
nieuw netwerk en het afnemen van diensten gepeild. Op
basis van dit voorwerk is het datanetwerk van Ziggo uit
de bus gekomen.
Met Ziggo, de Ondernemersvereniging Lindelaufer
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Gewande, gemeente en de projectontwikkelaar van de
uitbreiding van het bedrijventerrein Lindelaufer Gewande
is een businesscase uitgewerkt. Partijen hebben
overeenstemming bereikt over de financiële verdeling
van de kosten voor de aanleg van het datanetwerk. De
volgende partijen dragen bij aan de kosten voor de
aanleg: -Ziggo; -36 bedrijven op het bedrijventerrein; -de
projectontwikkelaar voor de uitbreiding van het
bedrijventerrein; -de gemeente.
De gemeentelijke bijdrage voor de aanleg van een nieuw
datanetwerk naar en op het bedrijventerrein Lindelaufer
Gewande bedraagt € 26.000,-.
17794

17694

Offerte maatschappelijke beursvloer

Contract energieleverantie

In 2015 zal in het Parkstad Limburg Stadion de derde
maatschappelijke Beursvloer worden georganiseerd door
Alcander. Tijdens deze Beursvloer wordt vraag en
aanbod van verenigingen en maatschappelijke
organisaties aan bedrijven gekoppeld. Het gaat hierbij
om vraag en aanbod van vrijwilligerswerk in de breedste
zin van het woord. Als gemeente Voerendaal besluit te
participeren, kunnen de Voerendaalse verenigingen en
maatschappelijke organisaties gebruik maken van de
Beursvloer. Zij krijgen hierdoor de mogelijkheid om hun
wensen op het gebied van menskracht, kennis en
middelen te vervullen en zo hun activiteiten en
doelstellingen van hun vereniging of maatschappelijke
organisatie te kunnen realiseren.

Het college besluit om deel te nemen aan de
Maatschappelijke Beursvloer 2015 en conform offerte
van Alcander d.d. 6 januari 2015 hiervoor € 2.519,10 te
subsidiëren.

akkoord

In het kader van het aangaan van een verlening van het Het hoofd bedrijfsvoering wordt gemandateerd voor het
contract met DVEP (De Vrije Energie Producent) voor het aangaan van de contracten met DVEP voor het jaar
leveren van gas en elektriciteit voor het jaar 2018 wordt
2018.
voor het adequaat en soepel afhandelen van relevante
documenten (correcte tenaamstelling en
tekeningsbevoegde) verzocht aan te geven wie
tekeningsbevoegd is.

akkoord

Het college besluit om deel te nemen aan de
Maatschappelijke Beursvloer 2015 en
conform offerte van Alcander d.d. 6 januari
2015 hiervoor € 2.519,10 te subsidiëren.

Het hoofd bedrijfsvoering wordt
gemandateerd voor het aangaan van de
contracten met DVEP voor het jaar 2018.

Het mandaatbesluit van de gemeente bevat geen
regeling over het aangaan van verplichtingen op basis
van opties in bestaande contracten. Aangezien de
gemandateerde projectgroep reeds akkoord is gegaan
met een verlenging van het contract en zij ook nog het op
te stellen addendum zullen toetsen en accorderen, wordt
voorgesteld om het hoofd Bedrijfsvoering te mandateren
voor de contractuele afwikkeling met DVEP.
17558

Verlenging van het projectbureau Social
Return Parkstad Limburg 2015 t/m 2017

De pilotperiode van het projectbureau Social Return
Parkstad Limburg (verder: projectbureau) liep formeel per
31 december 2014 af. Hiertoe is door het projectbureau
een eindevaluatie inclusief factsheet opgesteld (over de
periode Q1 2013 t/m Q2 2014) welke als bijlagen aan dit
collegevoorstel zijn toegevoegd. De portefeuillehouders
Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg hebben op 10
december 2014, in lijn met de vastgestelde beleidskaders
Arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg 2014-2015, het
project SROI voor de duur van 3 jaar verlengd (2015 t/m
2017). Aan uw College wordt gevraagd tevens in te

Het college besluit:

akkoord

1. In te stemmen met verlenging van het projectbureau
Social Return Parkstad Limburg over de periode 2015
t/m 2017.
2. Hiertoe voor het jaar 2016 € 6.773,- en het jaar 2017
€ 7.450,- voor te financieren uit het budget van €
10.000,- dat meerjarig voor de uitvoering van Social
Return in de begroting is opgenomen.
3. Zodra de overige Parkstad-gemeenten tevens
akkoord zijn met de verlenging van het projectbureau

Het college besluit:
1. In te stemmen met verlenging van het
projectbureau Social Return Parkstad
Limburg over de periode 2015 t/m 2017.
2. Hiertoe voor het jaar 2016 € 6.773,- en
het jaar 2017 € 7.450,- voor te financieren
uit het budget van € 10.000,- dat meerjarig
voor de uitvoering van Social Return in de

\ Besluitenlijst B&W | Zaak 18053 | Pagina 1

17959

Basissubsidie VV Hellas

stemmen met deze verlenging, akkoord te gaan met de
voorfinanciering en onze gemeenteraad hierover te
informeren. Daarnaast zal er na definitieve vaststelling
van de verlenging van het projectbureau door alle
Parkstad-Colleges, een gezamenlijk persbericht worden
uitgebracht en zal de raad middels een
raadsinformatiebrief worden geïnformeerd.

SROI 2015 t/m 2017, bijgevoegde raadsinformatiebrief
en gezamenlijk persbericht te laten uitgaan.
4. Voor de jaren 2015 t/m 2017 met het projectbureau
de afspraak te maken dat het projectbureau over Q1 en
Q2 van het betreffende jaar een korte notitie/presentatie
zal verzorgen aan het portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarktbeleid. Na afloop van het boekjaar zal er
een uitgebreidere rapportage worden gemaakt, die na
vaststelling door het portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarktbeleid, tevens aan de Parkstad-colleges
zal worden voorgelegd en vervolgens ter informatie aan
de gemeenteraden kan worden toegezonden.

begroting is opgenomen.
3. Zodra de overige Parkstad-gemeenten
tevens akkoord zijn met de verlenging van
het projectbureau SROI 2015 t/m 2017,
bijgevoegde raadsinformatiebrief en
gezamenlijk persbericht te laten uitgaan.
4. Voor de jaren 2015 t/m 2017 met het
projectbureau de afspraak te maken dat het
projectbureau over Q1 en Q2 van het
betreffende jaar een korte notitie/presentatie
zal verzorgen aan het
portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarktbeleid. Na afloop van het
boekjaar zal er een uitgebreidere rapportage
worden gemaakt, die na vaststelling door het
portefeuillehoudersoverleg
Arbeidsmarktbeleid, tevens aan de
Parkstad-colleges zal worden voorgelegd en
vervolgens ter informatie aan de
gemeenteraden kan worden toegezonden.

VV Hellas is een fusieclub van VV Klimmania en VV
SCKR Ransdaal. Beide clubs hebben eind 2012 een
beschikking ontvangen waarin een meerjarige
basissubsidie is toegekend voor de periode 2013-2016.
In deze beschikking is het bedrag voor het jaar 2013
kenbaar gemaakt dat in daarop volgende jaren jaarlijks
geïndexeerd zal worden.

Het college besluit:

akkoord met wijzigingen

1. In te stemmen met het intrekken van de
subsidiebeschikkingen 2013-2016 van VV Klimmania en
VV SCKR Ransdaal met terugwerkende kracht met
ingang van 1 januari 2014;
2. in te stemmen met het verstrekken van een
subsidiebeschikking voor VV Hellas voor de periode
2014-2016 gebaseerd op het juiste ledenaantal en op 2
in gebruik zijnde sportcomplexen;
3. In te stemmen met het verstrekken van 2 vaste
bedragen aan VV Hellas (1 sportvereniging - 2 vaste
bedragen);
4. In te stemmen met het terugvorderen van de door VV
Hellas teveel ontvangen subsidie voor het jaar 2014.

Het college besluit:

Vanaf seizoen 2013-2014 zijn VV Hellas en VV
Klimmania gefuseerd. Ten tijde van de fusie is geen
nieuwe subsidiebeschikking afgegeven specifiek voor de
nieuwe club VV Hellas. Ook is de beschikking van de
twee separate voetbalclubs niet stop gezet.
Voor het jaar 2014 is een brief naar VV Hellas gestuurd
met een subsidiebedrag. In deze brief wordt verwezen
naar een meerjarige beschikking voor deze vereniging
die niet bestaat (alleen de twee afzonderlijke
beschikkingen voor VV Klimmania en VV SCKR
Ransdaal zijn verstrekt). Daarnaast is het subsidiebedrag
gebaseerd op een fout ledenaantal, waardoor de
vereniging teveel aan subsidie heeft ontvangen.
Correctie van subsidiebeschikking en subsidiebedrag is
daarom noodzakelijk.
17964

Maximaal zonebudget CVV (regiotaxi) per 1
april 2015

In de gemeente Voerendaal hebben 297 Wmo-cliënten
een pas voor het CVV (collectief vraagafhankelijk
vervoer, ook wel regiotaxi genoemd). Tot op heden
kunnen deze pashouders onbeperkt met de regiotaxi
reizen. Vanaf mei hanteren wij een maximaal zonebudget
van 640 zones. Cliënten ontvangen een beschikking
waarin dit nieuwe recht wordt weergegeven en uitgelegd.
Bij cliënten die aangeven dat 640 zones per jaar in hun
individuele geval niet voldoende is (i.v.m. bijzondere
vervoersbehoeften, zoals het dagelijks bezoeken van een
partner die in een instelling verblijft) wordt een onderzoek

1. In te stemmen met het intrekken van de
subsidiebeschikkingen 2013-2016 van VV
Klimmania en VV SCKR Ransdaal met
terugwerkende kracht met ingang van 1
januari 2014;
2. in te stemmen met het verstrekken van
een subsidiebeschikking voor VV Hellas
voor de periode 2014-2016 gebaseerd op
het juiste ledenaantal en op 2 in gebruik
zijnde sportcomplexen;
3. In te stemmen met het verstrekken van 2
vaste bedragen aan VV Hellas (1
sportvereniging - 2 vaste bedragen);
4. In te stemmen met het terugvorderen van
de door VV Hellas teveel ontvangen subsidie
voor het jaar 2014;
met de toevoeging onder beslispunt 3 van
de volgende zinsnede: "tot het moment van
de nieuwe accommodatie".

Instemmen met:

akkoord

• bijgevoegde concept- beschikking voor alle
pashouders;
• het zonebudget van het CVV bedraagt per 1 mei 2015
640 zones per jaar (427 zones vanaf 1 mei voor 2015)
• de budgetten worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld;
• het restant budget van enig jaar vervalt aan het einde
van dat jaar;
• wanneer een burger in de loop van het jaar klant wordt
van Regiotaxi wordt het budget voor dat jaar naar rato

Instemmen met:
• bijgevoegde concept- beschikking voor alle
pashouders;
• het zonebudget van het CVV bedraagt per
1 mei 2015 640 zones per jaar (427 zones
vanaf 1 mei voor 2015)
• de budgetten worden jaarlijks per 1 januari
vastgesteld;
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Protocol indicatieadvisering hulp bij het
huishouden gemeente Voerendaal 2015 en
algemene voorziening was- en strijkservice
(middels HHT-middelen)

met keukentafelgesprek ingepland. Op deze manier kan
de individuele vervoersbehoefte worden vastgesteld.
Voor deze cliënten wordt het budget indien noodzakelijk
naar behoefte opgehoogd.

vastgesteld;
• vaste ritten worden zoveel mogelijk direct van het
budget afgehaald;
• de klant wordt, schriftelijk (door het projectbureau
Trafficon), geïnformeerd als 80% van het budget
verbruikt is;
• na het bereiken van het maximum budget kan de klant
met Regiotaxi verder reizen als OV reiziger tegen OV
tarief;
• na het bereiken van het maximale budget:

• het restant budget van enig jaar vervalt aan
het einde van dat jaar;
• wanneer een burger in de loop van het jaar
klant wordt van Regiotaxi wordt het budget
voor dat jaar naar rato vastgesteld;
• vaste ritten worden zoveel mogelijk direct
van het budget afgehaald;
• de klant wordt, schriftelijk (door het
projectbureau Trafficon), geïnformeerd als
80% van het budget verbruikt is;
• na het bereiken van het maximum budget
1. zijn speciale indicaties zoals kamer tot kamer vervoer, kan de klant met Regiotaxi verder reizen als
individueel vervoer, voorin zitten, taxiauto niet meer
OV reiziger tegen OV tarief;
geldig;
• na het bereiken van het maximale budget:
2. komen alle vaste ritten die nog voor dat jaar geboekt
staan, te vervallen;
1. zijn speciale indicaties zoals kamer tot
3. is op rekening rijden niet meer mogelijk;
kamer vervoer, individueel vervoer, voorin
4. is het reizen naar puntbestemmingen niet meer
zitten, taxiauto niet meer geldig;
mogelijk.
2. komen alle vaste ritten die nog voor dat
jaar geboekt staan, te vervallen;
• Bij cliënten waar in verband met bijzondere
3. is op rekening rijden niet meer mogelijk;
vervoersbehoeften wordt vastgesteld dat 640 zones niet 4. is het reizen naar puntbestemmingen niet
voldoende is, wordt na onderzoek naar
meer mogelijk.
(vervoers)behoefte een verhoogd budget toegekend.
• Bij cliënten waar in verband met bijzondere
vervoersbehoeften wordt vastgesteld dat
640 zones niet voldoende is, wordt na
onderzoek naar (vervoers)behoefte een
verhoogd budget toegekend.

In 2013 is het protocol voor de tijdsnormering van de
verschillende 'hulp bij huishouden'-activiteiten (hbh)
geactualiseerd. Op basis van dit protocol zijn de
tijdsnormeringen voor hbh voor een groot aantal
activiteiten naar beneden bijgesteld. Gezien de
bezuinigingen die door de rijksoverheid zijn doorgevoerd
zijn aanvullende bezuinigingsmaatregelen voor 2015 en
verder noodzakelijk. Vanuit het ministerie van VWS is
subsidie (de zogenaamde HHT-middelen) beschikbaar
gesteld om enerzijds de bezuinigingsmaatregelen op de
hbh voor de burgers te verzachten (zachte landing) en
anderzijds de gevolgen voor de werkgelegenheid in de
thuiszorgorganisaties te verzachten. De gemeente
Voerendaal heeft samen met MeanderGroep een
aanvraag voor deze subsidie ingediend. De aanvraag
betreft een projectplan waarin beschreven wordt hoe we
als gemeente Voerendaal de was- en strijkverzorging uit
de maatwerkvoorziening hbh halen en beschikbaar
stellen in de vorm van een algemene voorziening voor
2015 en 2016 (zie projectplan in bijlage). Het plan is
goed gekeurd en aan de gemeente Voerendaal is voor
2015 een bedrag van € 75.168 toegekend en voor 2016
een bedrag van € 67.651 (zie bijlage). Het protocol
indicatieadvisering hulp bij het huishouden gemeente
Voerendaal 2015 wordt aangepast. Alle Wmo-cliënten
met een indicatie voor was- en strijkverzorging worden in
de gelegenheid gesteld om gebruik te maken van de

Kennis nemen van:

akkoord

• Plan van aanpak inzake de inzet van de HHT-middelen Kennis nemen van:
t.b.v. algemene voorziening was- en strijkservice;
• Beslissing van ministerie inzake de subsidie t.b.v. de
• Plan van aanpak inzake de inzet van de
inzet van de HHT-middelen voor 2015 en 2016.
HHT-middelen t.b.v. algemene voorziening
was- en strijkservice;
Instemmen met:
• Beslissing van ministerie inzake de
subsidie t.b.v. de inzet van de HHT-middelen
• Protocol indicatieadvisering hulp bij het huishouden
voor 2015 en 2016.
gemeente Voerendaal 2015;
• De eigen bijdrage voor de algemene voorziening 'was- Instemmen met:
en strijkservice' bedraagt € 5 per uur;
• Het PGB-tarief voor de algemene voorziening 'was en • Protocol indicatieadvisering hulp bij het
strijkservice' bedraagt € 10;
huishouden gemeente Voerendaal 2015;
• De algemene voorziening in de vorm van een
• De eigen bijdrage voor de algemene
respijtvoorziening beschikbaar stellen voor
voorziening 'was- en strijkservice' bedraagt €
mantelzorgers voor alle hbh-activiteiten conform de
5 per uur;
voorwaarden zoals verderop in deze notitie gesteld;
• Het PGB-tarief voor de algemene
• De eigen bijdrage voor de respijtvoorziening hbh voor
voorziening 'was en strijkservice' bedraagt €
mantelzorgers bedraagt € 5 per uur.
10;
• De algemene voorziening in de vorm van
een respijtvoorziening beschikbaar stellen
voor mantelzorgers voor alle hbh-activiteiten
conform de voorwaarden zoals verderop in
deze notitie gesteld;
• De eigen bijdrage voor de

\ Besluitenlijst B&W | Zaak 18053 | Pagina 1

algemene voorziening 'was- en strijkservice' (met
uitzondering van de cliënten die kampen met
regieverlies; die behouden het recht op was- en
strijkverzorging in de vorm van een
maatwerkvoorziening). Daarnaast wordt de algemene
voorziening voor alle voorkomende hbh-taken
beschikbaar gesteld in de vorm van een
respijtvoorziening voor mantelzorgers. De kosten van
deze voorziening worden gedekt uit de hierboven
genoemde subsidie.
17645

Aanbesteding herinrichting Parkgebied 't
Brook (Voerendaal)

Op donderdag 12 maart 2015 heeft een meervoudig
onderhandse aanbesteding op basis van EMVI van het
bestek "Herinrichting parkgebied Voerendaal"
plaatsgevonden. Voor deze aanbesteding waren 5
aannemers uitgenodigd. Twee aannemers hebben geen
offerte uitgebracht. Aannemersmaatschappij Ploegam uit
Vinkel is met een bedrag van € 549.000 exclusief BTW
de laagste inschrijver, zie bijgevoegd proces verbaal
(bijlage 1). Dit bedrag past binnen de besteksraming. Op
basis van het positieve gunningsadvies kan worden
overgegaan tot voorlopige gunning van de opdracht. De
start van de uitvoering is gepland medio/eind april 2015
en de werkzaamheden worden naar verwachting eind juli
afgerond.

respijtvoorziening hbh voor mantelzorgers
bedraagt € 5 per uur.

Het college van Burgemeester en wethouders besluit in
te stemmen met:
1. de voorlopige gunning aan Aannemersmaatschappij
Ploegam voor een bedrag ad € 549.000 excl. BTW;
2. de definitieve gunning indien er binnen de daarvoor
gestelde termijn geen bezwaren worden ingediend
tegen de voorlopige gunning;
3. de inhoud van de financiële paragraaf.

akkoord
Het college van Burgemeester
enwethouders besluit in te stemmen met:
1. de voorlopige gunning aan
Aannemersmaatschappij Ploegam voor een
bedrag ad € 549.000 excl. BTW;
2. de definitieve gunning indien er binnen de
daarvoor gestelde termijn geen bezwaren
worden ingediend tegen de voorlopige
gunning;
3. de inhoud van de financiële paragraaf.

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