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Handhavingsverzoek inzake
bedrijfsactiviteiten en verbouw zonder
omgevingsvergunning Winthagen 3

Op 18 januari 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht
akkoord
tegen vermeende bedrijfsmatige activiteiten en het verbouwen van een bijgebouw 1. Handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het
tot loopstal zonder omgevingsvergunning op het adres Winthagen 3 te
besluit van het college om het handhavingsverzoek af te wijzen;
Voerendaal.
2. De derde-belanghebbende schriftelijk in kennis stellen van het besluit op het
handhavingsverzoek.

Besluit

38936

Verlenging ontheffing woonplaatsvereiste
wethouder Thomas

Bij de benoeming van wethouder Thomas is door de gemeenteraad aan
wethouder Thomas ontheffing verleend van het woonplaatsvereiste voor de duur
van een jaar, zoals dat mogelijk wordt gemaakt in artikel 36a van de
Gemeentewet. Vorig jaar is deze ontheffing met een jaar verlengd, maar ook
deze ontheffing loopt binnenkort af. De heer Thomas heeft nog geen woonruimte
in de gemeente Voerendaal en daarom ligt het voorstel voor om zijn ontheffing
van het woonplaatsvereiste opnieuw met een jaar te verlengen.

akkoord met wijzigingen
De gemeenteraad voorstellen om de aan wethouder P.J.B.C. Thomas op 7 juli
2016 verleende ontheffing van het woonplaatsvereiste te verlengen met een
periode van een jaar met een aangepaste tekstuele wijziging in het raadsvoorstel
en besluit.

38906

Jaarrekening 2016 gemeente Voerendaal

Via de jaarstukken 2016 legt het college verantwoording af aan de raad over het
gerealiseerde beleid 2016. Het jaarverslag en de jaarrekening inclusief staten en
bijlagen zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording. De
accountantscontrole is inmiddels afgerond. Wij zijn in afwachting van het verslag
van bevindingen. De jaarstukken 2016 worden ter vaststelling aangeboden voor
de raadsvergadering van 6 juli 2017.

akkoord
Het jaarverslag 2016 sluit, na storting en aanwending van reserves, met een
positief resultaat van € 2.683.000.
Voorgesteld wordt om:
• € 2.626.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
• € 57.000 toe te voegen aan de reserve overloop.

38877

principe-aanvraag P. Wognum, Winthagen
4 m.b.t. plaatsen tuinberging

De heer P. Wognum, Winthagen 4 te Voerendaal heeft een concept-plan
ingediend voor de bouw van een tuinberging. De tuinberging wordt geplaatst op
gronden met de bestemming Agrarisch. Feitelijk is het perceel echter in gebruik
als erf bij de woning, zodat plaatsing van een tuinberging, mede bij het ontbreken
van overige bergingsmogelijkheden, geen onlogische ontwikkeling is. Wij stellen
dan ook voor medewerking te verlenen aan het concept-plan.

akkoord
1. Medewerking verlenen aan het concept-plan voor de bouw van een
tuinberging door de heer P. Wognum, Winthagen 4 onder voorwaarde dat het
bouwplan positief wordt beoordeeld door de Dorpsbouwmeester.2. Met
aanvrager de gebruikelijke planschadeovereenkomst sluiten.

38855

Afwijzing onderzoeksverzoek Q-Koorts

Op 20 april heeft uw college een verzoek gedaan aan de Onderzoeksraad voor
Veiligheid. Dit onderzoek zou duidelijkheid moeten geven over de chronologie
van de q-koorts uitbraken in de periode 2007-2017. Hierbij zou specifiek moeten
worden ingezoomd op de menselijke kant in de afweging tussen economie en
gezondheid/maatschappij. Het verzoek is gedaan mede naar aanleiding van een
motie van de Voerendaalse gemeenteraad.

akkoord
In te stemmen met de Raadsinformatiebrief over de afwijzing van het
onderzoeksverzoek Q-koorts door de Onderzoeksraad voor Veiligheid.
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Op 29 mei heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid het onderzoeksverzoek
afgewezen. De onderzoeksraad geeft daarbij aan dat hiervoor de volgende
redenen zijn:
• Kans op nieuwe uitbraak q-koorts is afgenomen doordat diverse maatregelen
zijn genomen om uitbraak te voorkomen.
• Uitbraak en gevolgen zijn momenteel onderdeel van juridische procedures.
• De destijds betrokken organisaties hebben inmiddels ingrijpende wijzigingen
ondergaan.
De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de afwijzing van het
onderzoeksverzoek.
38813

Eroica Limburg 2017

Op 1 juli vindt de Eroica Limburg 2017 plaats. Op retrofietsen en in retrokleding
worden er dwars door Zuid-Limburg drie routes verreden. Ook Voerendaal wordt
aangedaan tijdens deze wielertocht. Bij kasteel Cortenbach en hoeve
Cortenbach wordt een rustplaats opgezet met catering en muziek. In het kader
van Hart voor Voerendaal, het jaar van de positieve gezondheid, is dit een goede
gelegenheid om onze campagne nogmaals onder de aandacht te brengen.
Daarbij is een financiële bijdrage vanuit de gemeente gewenst.

akkoord
1. Kennis te nemen van het evenement Eroica Limburg 2017 en de verbinding
met het jaar van de positieve gezondheid.
2. In te stemmen met het ter beschikking stellen van een bedrag van € 1.000 ter
ondersteuning en aankleding van dit evenement vanuit het budget 'Branding'.

38651

aanbesteding maaibestek 2017

Op woensdag 10 mei heeft de meervoudige onderhandse aanbesteding
plaatsgevonden van het maaibestek. Voor deze aanbesteding zijn drie partijen
uitgenodigd. Gelet op het type werkzaamheden wordt opdracht gegund op basis
van de laagste prijs.

akkoord
In te stemmen met het - na ommekomst van de standstill-periode van 7 dagen verlenen van de opdracht aan de laagste inschrijver, zijnde firma Krinkels voor
een bedrag van € 72.000.

Bij de aanbesteding zijn drie inschrijvingen binnengekomen, waar na controle van
de inschrijvingsdocumenten Krinkels BV de laagste prijs heeft geoffreerd.
Inmiddels heeft voorlopige gunning plaatsgevonden en wordt nu aan u gevraagd
in te stemmen met definitieve opdrachtverlening aan Krinkels BV.
36071

Mandaat uitvoering Wet BAG en mandaat
uitvoering Wkpb aan Het Gegevenshuis

In vervolg op de gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" en de
gesloten dienstverleningsovereenkomst, waarmee de gemeente Voerendaal de
uitvoering en het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen en
uitvoering en beheer van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
(Wkpb) heeft opgedragen aan Het Gegevenshuis, is het noodzakelijk voor beide
regelingen ook nieuwe mandaatregelingen vast te stellen.

akkoord
mandaat te verlenen aan de directeur/secretaris van Het Gegevenshuis tot het
uitvoeren van de werkzaamheden en het nemen van besluiten in het kader van
de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zoals omschreven in het
Mandaatbesluit Wet basisregistraties adressen en gebouwen;
mandaat te verlenen aan de directeur/secretaris van Het Gegevenshuis tot het
uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen, zoals omschreven in het Mandaatbesluit Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 20-06-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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