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41539

Rapport Nationale Ombudsman
'Behoorlijke bijstand?'

De Nationale ombudsman heeft op 11 oktober 2017 zijn rapport ''Behoorlijke
bijstand? Uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten
omgaan met bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder.' openbaar gemaakt.

akkoord
Kennisnemen van het rapport van de Nationale ombudsman 'Behoorlijke
bijstand? Uitkomsten van een onderzoek naar de wijze waarop gemeenten
omgaan met bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder.'

Ook gemeente Voerendaal heeft ten behoeve van dit onderzoek via ISD Kompas
informatie verstrekt.
41525

zienswijze 1e en 2e begrotingswijziging
BsGW

Gezien de ontwikkeling van de uitgaven wegens proceskosten stelt het bestuur
aangehouden
van BsGW voor om deze uitgaven met ingang van 2018 een structurele plek in
de begroting te geven. Tot op heden werd een deel van deze kosten gedekt uit
schaalvoordelen van nieuwe toetreders. Door een ietwat afwijkende
kostenverdeelmethode ten opzichte van de berekening van schaalvoordelen
wordt de structurele bijdrage van Voerendaal € 878 hoger. Doordat
eerdergenoemde schaalvoordelen niet alleen ter dekking van proceskosten zijn
aangewend, is tussen 2014 en 2017 een negatief eigen vermogen ontstaan van €
998.000. Middels een eenmalige bijdrage van afgerond € 1,6 miljoen wordt het
eigen vermogen aangevuld tot het gewenste niveau van € 593.000. Voor
Voerendaal betekent dit een eenmalige bijdrage van € 13.443.

41501

Nationale Ombudsman - Opening
onderzoek burgerinitiatieven

De Nationale ombudsman start uit eigen beweging een onderzoek naar de rol
van de overheid bij burgerinitiatieven. Met dit onderzoek beoogt de ombudsman
uitgangspunten te formuleren voor burgerinitiatieven; wat mogen initiatiefnemers
en andere belanghebbenden van de overheid verwachten.

akkoord
Kennisnemen van de aankondiging van het onderzoek.

41500

Rapport Nationale Ombudsman 'Van een
koude kermis thuiskomen'

De Nationale ombudsman heeft op 27 september 2017 zijn rapport 'Van een
koude kermis thuiskomen. Wat mogen omwonenden van hun gemeente
verwachten bij evenementen?' openbaar gemaakt.

akkoord
Kennisnemen van het rapport van de Nationale ombudsman 'Van een koude
kermis thuiskomen. Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij
evenementen?'

Het rapport richt zich specifiek op de rol van gemeenten (gemeenteraad én
college) richting omwonenden van evenementen. De ombudsman heeft klachten
en signalen van omwonenden geanalyseerd en gesproken met verschillende
gemeenten over wat omwonenden van hun gemeente vanuit behoorlijkheid
mogen verwachten. De ombudsman ziet dat er in verschillende fases in het
proces rondom evenementen klachten ontstaan. Hij onderscheidt vijf fases
(beleid, initiatief, besluit, evenement, evaluatie) in de zogenoemde
evenementencyclus. Hij geeft per fase de belangrijkste uitgangspunten voor
gemeenteraad en college om zich betrokken en oplossingsgericht op te stellen

Pagina 1 van 3
Zaak 41549 | Besluitenlijst B&W

D009.v003

richting omwonenden.

41441

Geluidsbelastingkaart EU-richtlijn
Omgevingslawaai 2016

Gemeente Voerendaal als onderdeel van Parkstad Limburg heeft voor de derde
aangehouden
keer de verplichting gekregen tot het opstellen van EU-geluidsbelastingkaarten.
Het doel van de geluidsbelastingkaart is het publiek voor te lichten over
omgevingslawaai (wettelijke verplichting) en te helpen bij het verlagen hiervan.
Het gaat daarbij om te hoge geluidsniveaus veroorzaakt door weg- en railverkeer,
luchtvaart en industrie bij geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen en
scholen.

41436

omgevingsvergunning C.S.P. Notenborn
m.b.t. bedrijf aan huis Oude Schoolstraat
6A

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. Gelet op het
provinciale, regionale en gemeentelijk beleid met betrekking tot beheersing en
terugdringing van de winkelvoorraad is de aanvraag geweigerd. Mevrouw
Noteborn heeft tegen dit besluit bezwaar ingediend. Hangende bezwaar heeft zij,
na overleg, een nieuwe aanvraag omgevingsvergunning ingediend op basis van
een gewijzigd planconcept. Dit planconcept bestaat uit een bedrijf aan huis,
gevestigd in de garage van het pand. Binnen dit bedrijf maakt aanvraagster
bloemstukken ten behoeve van rouwarrangementen en bruidswerk, verzorgt zij
een online-grafservice en maximaal vijf workshops voor maximaal vijf personen
per jaar. Daarnaast zet aanvraagster een webshop op. De bestelde bloemwerken
worden thuis bezorgd (dus niet opgehaald). Tot slot is aanvraagster voornemens
de ‘restbloemen’ samen te voegen tot boeketten en deze vanuit de bedrijfsruimte
te verkopen. Aanvraagster schat in dat het hooguit om een paar boeketten per
week gaat en verkoop plaatsvindt via ‘mond tot mond'- reclame. Mocht nadien
blijken dat hier grote vraag naar is, verplaatst zij de verkoop naar elders door een
externe afnemer te zoeken.

akkoord
1. Medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning van
mevrouw C.S.P. Noteborn, Oude Schoolstraat 8, met betrekking tot vestiging van
een bedrijf aan huis in het pand Oude Schoolstraat 6A te Ubachsberg, welk
bedrijf bestaat uit het maken en verzorgen van rouwarrangementen en
bruidswerk, een online dienstverlening in de vorm van een grafservice, het
houden van maximaal vijf workshops per jaar alsmede de inrichting van een
online webshop. Onder deze werkzaamheden valt geen vorm van fysieke
detailhandel (via vergunningvoorwaarden uitgesloten).
2. Medewerking te verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning met
betrekking tot de benodigde verbouwing van de pui (geen winkel-uitstraling),
nadat een positief advies van de Dorpsbouwmeester is ontvangen.
3. Met aanvrager de gebruikelijke planschade-overeenkomst sluiten.

41381

vormvrije milieueffectrapportage (m.e.r.)
beoordelingsnotitie Colmont 1, Dullens

Op 1 augustus 2017 is het wijzigingsplan "Colmont 1 te Voerendaal" vastgesteld.
Het bedrijf op het adres Colmont 1 is sinds eind jaren 80 geëvolueerd van een
gemengd bedrijf met varkens en rundvee tot het huidige akkerbouwbedrijf met
rundveehouderij (vleesvee in de vorm van vleeskalveren). Naast deze agrarische
activiteiten wordt als nevenactiviteit tevens stallingsruimte geboden voor circa 25
caravans in een deel van een voormalige rundveestal. In het wijzigingsplan is de
bestaande bedrijfssituatie vastgelegd. Daarnaast is met het oog op toekomstige
bedrijfsontwikkelingen het bouwkavel vergroot.

akkoord
Te besluiten dat het opstellen van een milieueffectrapport (MER) niet
noodzakelijk is bij de voorbereiding van de aanvraag om een
omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de activiteit milieu, aangezien
door de verandering van de inrichting Colmont 1 geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

In het kader van de milieuactiviteiten die worden uitgevoerd binnen de inrichting
is op 27 juli 2017 een melding Activiteitenbesluit ingediend. Daarnaast is op 7
september 2017 een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)
ingediend. De melding en de aanvraag omgevingsvergunning beperkte
milieutoets zijn in behandeling bij de RUD Zuid-Limburg.
In het kader van deze OBM is tevens een vormvrije milieueffectrapportage
(m.e.r.) vereist en ingediend. De vormvrije m.e.r. is beoordeeld door de RUD en
zij heeft geconcludeerd dat door de verandering van de inrichting geen
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. Gelet hierop
wordt het college voorgesteld te besluiten dat het opstellen van een
milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is bij de voorbereiding van de
aanvraag om een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de activiteit
milieu.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 24-10-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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