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Aanwezig

Wethouders Leunissen en Thomas
2e loco-secretaris S. de Gijsel

Afwezig

Burgemeester Houben en wethouder Brauers
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Conceptbesluit

Besluit

22249

Bestemmingsplan Voerendaal-Kunrade

Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 28 mei 2015
gedurende zes weken ter inzage gelegen. Zienswijzen op
een ontwerp bestemmingsplan dienen te worden gericht
aan de raad en het is aan de raad om deze formeel te
beantwoorden en mee te wegen bij de vaststelling van
het plan. De ingediende zienswijzen (in totaal 5 stuks)
zijn samengevat en voorzien van een voorstel voor de
beantwoording. De zienswijzen hebben aanleiding
gegeven tot enkele aanpassingen in het
bestemmingsplan dat ter vaststelling aan de
gemeenteraad wordt aangeboden. De aanpassingen zijn
opgenomen in de Nota van zienswijzen. Tevens zijn
ambtshalve enkele wijzigingen doorgevoerd. Ook deze
zijn in de Nota van zienswijzen opgenomen in de tabel
'Ambtshalve wijzigingen'. Van ingrijpende wijzigingen ten
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan is geen
sprake.

In te stemmen met het bijgevoegde concept
aangehouden
raadsvoorstel, waarin de Gemeenteraad wordt
voorgesteld om in te stemmen met de Nota van
Zienswijzen en de voorgestelde ambtshalve wijzigingen
en het bestemmingsplan 'Voerendaal-Kunrade' gewijzigd
vast te stellen.
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Gehandicaptenparkeerplaats Kerkstraat 103

De heer J.H.G. Wagemans heeft een aanvraag ingediend
voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, op
de Kerkstraat te Ubachsberg ter hoogte van huisnummer
103.

De aanvraag van de heer J.H.G. Wagemans voor een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op de
Kerkstraat te Ubachsberg ter hoogte van huisnummer
103, weigeren.

Aanvrager voldoet niet aan de criteria voor een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken omdat op
eigen terrein een parkeerplaats beschikbaar is.
22179
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handhavend optreden permanente bewoning
caravan, Ramaekers, Valkenburgerweg 127

MFC Ubachsberg

Middels het project 'Housing First' is een ultieme poging
gedaan om de heer Ramaekers, die tijdelijk woonachtig
is in een caravan op een gemeentelijk perceel, te
huisvesten. Nu dit project niet het gewenste resultaat
heeft gehad en de huidige woon- en leefomstandigheden
niet langer te tolereren zijn, heeft uw college op 23 juni
besloten om handhavend op te treden. Tegen de
vooraankondiging last onder bestuursdwang heeft de
overtreder een zienswijze ingediend. Momenteel ligt
definitieve besluitvorming voor met inachtneming van de
zienswijze en naar de huidige feitelijke stand van zaken.
In de vergadering van 30 januari 2014 heeft de raad het
volgende besluit genomen: voor de realisatie van een

akkoord
De aanvraag van de heer J.H.G. Wagemans
voor een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken op de Kerkstraat te Ubachsberg ter
hoogte van huisnummer 103, weigeren.

akkoord
1. de overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen
van het besluit van het college om handhavend op te
treden tegen de geconstateerde overtredingen middels
een last onder bestuursdwang;
2. indien tijdig wordt voldaan aan de onder 1 bedoelde
lasten besluit het college hierbij tevens tot beëindiging
van de handhavingsprocedure.

• de overtreder schriftelijk gemotiveerd in
kennis stellen van hetbesluit van het college
om handhavend op te treden tegen
degeconstateerde overtredingen middels
een last onder bestuursdwang;
• indien tijdig wordt voldaan aan de onder 1
bedoelde lasten besluithet college hierbij
tevens tot beëindiging van
dehandhavingsprocedure

Het collegebesluit:

akkoord met wijzigingen
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centrumfunctie in de kern Ubachsberg in de vorm van
een multifunctionele gemeenschapsaccommodatie door
verwerving van de fanfarezaal (beëindigen overeenkomst
recht van opstal) en een fysieke verbinding met de
ouderensoos, peuterspeelzaal en basisschool een
krediet ad € 600.000 beschikbaar stellen.

• het raadsvoorstel inzake MFC Ubachsberg door te
leiden naar de commissie Samenleving van 10
september 2015 en de raadsvergadering van 1 oktober
2015.

• het raadsvoorstel inzake MFC Ubachsberg
door te leiden naar de commissie
Samenleving van 10 september 2015 en de
raadsvergadering van 1 oktober 2015.

Na besluitvorming door de raad is samen met de
zogenaamde werkgroep 'bouw' (bestaande uit een
afvaardiging van verschillende doelgroepen in de kern
Ubachsberg) een keuze voor een architect gemaakt. Op
basis van het programma van wensen en eisen is een
aantal varianten voor een ontwerp en bijbehorende
kostenraming voor onderhavig project gemaakt. De
varianten zijn afgestemd met de gebruikers en
toekomstige gebruikers van het Multifunctioneel Centrum
(MFC) Ubachsberg. In onderhavig voorstel wordt nader
ingegaan op het proces en de voorkeursvariant van
betrokkenen. Om deze variant te kunnen realiseren is
aanvullend budget nodig. De raad wordt door middel van
een raadsvoorstel gevraagd (behandeling in de
raadsvergadering van 1 oktober 2015) om aanvullend
krediet beschikbaar te stellen.
21973

Preventie en Samenwerking - Beleid
Openbare Orde en Veiligheid Voerendaal
2015

In de periode april-juli 2015 is samen met een
raadswerkgroep invulling gegeven het beleid openbare
orde en veiligheid. De beleidsnotitie "Preventie en
Samenwerking - Beleid openbare orde en veiligheid
Voerendaal 2015" bevat de accenten (2015-2019) voor
Voerendaal op het gebied van openbare orde en
veiligheid. Deze accenten liggen op preventie en
samenwerking, omdat daar voor Voerendaal het meeste
voordeel te behalen is. Concreet wordt extra ingezet op:

• In te stemmen met de beleidsnotitie "Preventie en
Samenwerking - Beleid openbare orde en veiligheid
Voerendaal 2015"
• In te stemmen met het bijbehorende raadsvoorstel

akkoord
• In te stemmen met de beleidsnotitie
"Preventie en Samenwerking - Beleid
openbare orde en veiligheid Voerendaal
2015"
• In te stemmen met het bijbehorende
raadsvoorstel

• extra boa-capaciteit: risicogericht en in samenwerking
met collega-gemeenten;
• brandveilig leven: focus op preventie;
• bluswatervoorziening: bestaande risico's beheersen;
• veiligheidshuis: verdere continuering van multi-problem
aanpak;
• informatie- en overlegstructuren; verbinden en
beïnvloeden van netwerkpartners;
• voorlichting openbare orde en veiligheid: uitgifte van
een informatiekrant.
Vanuit het perspectief dat veel van de taken op het
gebied van openbare orde en veiligheid op regionale
schaal zijn georganiseerd, is het belangrijk dat de
samenwerking en informatievoorziening tussen
samenwerkingspartners goed verloopt. Voerendaal
neemt hier een actieve rol in. Gezien de (zeer) beperkte
mate van thematiek in Voerendaal is het belangrijk om
deze beperkt te houden. Daarom wordt ingezet op
preventie en voorlichting. Bedoeling is om de subjectieve
problematiek (het gevoel van veiligheid) aan te laten
sluiten bij de objectieve problematiek (het lage aantal
incident-, meldings- en aangiftecijfers).
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 18-8-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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