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omgevingsvergunning C.S.P. Noteborn,
Oude Schoolstraat 8 m.b.t. vestigen
bloemenwinkel

Mevrouw C.S.P. Noteborn, Oude Schoolstraat 8 te Ubachsberg heeft op 18 april
2017 een formele aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor vestiging
van een bloemenwinkel in het pand Oude Schoolstraat 6A. De bloemenwinkel
wordt gevestigd op gronden met de bestemming Woongebied. Gelet op het
provinciale, regionale en gemeentelijk beleid om de winkelvoorraad terug te
dringen en buiten de aangewezen (buurt)winkelcentra geen nieuwe oppervlakte
detailhandel toe te laten, stellen wij voor geen medewerking te verlenen aan de
aanvraag en de vergunning te weigeren. Het college heeft reeds besloten om dit
advies over te nemen (zie besluit zaak 39141), hetgeen reeds richting de
initiatiefnemers is gecommuniceerd. Desondanks wenst u het vraagstuk nog
eens te beschouwen. Bijgaand treft u het ongewijzigde collegevoorstel aan.

akkoord
Geen medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning van
mevrouw C.S.P. Noteborn met betrekking tot vestiging van een bloemenwinkel in
het pand Oude Schoolstraat 6A te Ubachsberg.

39782

Vaststelling pachtprijs 2017 & 2018

Aan de hand van de nota Grondbeleid, dient de pachtprijs voor de jaren 2017 en
2018 vastgesteld te worden.

akkoord
Instemmen met de vaststelling van een pachtprijs van 878,- euro per hectare voor
de jaren 2017 en 2018.

39765

Aanschaf extra werkbus

In 2016 is de aanbesteding aanschaf bedrijfswagens t.b.v. de buitendienst
afgerond en zijn door de firma Wealer 6 Volkswagen werkbussen geleverd.

akkoord
Akkoord te gaan om in afwijking van het Inkoopbeleid 2015 aan Wealer BV
opdracht te verlenen voor de levering van een nieuwe werkbus.

Vanaf 2017 is het personeelsbestand bij de buitendienst uitgebreid met 8 nieuwe
medewerkers. Hierdoor is een behoefte ontstaan voor een extra werkbus.
Gelet op de aspecten bedrijfsvoering en uitstraling wordt nu voorgesteld om in
afwijking op het aanbestedingsbeleid, middels een onderhandse procedure, aan
Wealer opdracht te verlenen voor de levering van een nieuwe werkbus.
38241

Inkooptraject ingenieursdiensten aanleg
voetbalvelden Open Club Klimmen
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In het kader van de ontwikkeling van Open Club Klimmen, is de gemeente met
het bestuur van vv Hellas overeengekomen om 1 Wetra-veld en 1 Kunstgrasveld
aan te leggen op de locatie van huidig veld 1 en 2 in Klimmen en deze ín seizoen
2018-2019 in gebruik te nemen. In de bijlage treft u een situatiekaartje aan.
Aangezien er met een voorbelasting gewerkt wordt, met betrekking tot de inklink
van het voormalige stort onder de huidige velden, en er een Wetra-veld
(natuurgras) dient te worden aangelegd, wat na aanleg tijd nodig heeft om zich te
ontwikkelen (water en warmte) tot een solide grasmat, en deze uitgangspunten in
relatie tot de uitgesproken planning, is het van belang om de planvoorbereiding
zo spoedig mogelijk op te starten.

akkoord
Het College van Burgemeester en Wethouders besluit in te stemmen met:1. het
voorgestelde inkooptraject voor de ing-diensten inzake de aanleg van de
voetbalvelden Open Club Klimmen;
2. mandatering voorlopige en definitieve gunningsopdrachten aan afdelingshoofd
Maatschappelijke Ontwikkeling, mits passend binnen beschikbaar krediet en geen
bezwaren worden ontvangen.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 25-07-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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