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35915

Vaststelling veiligheidsprotocol vernietiging
digitale archiefbescheiden in de applicatie
Zaaksysteem

Volgens de Archiefwet 1995 zijn overheidsorganen verplicht de onder hen
akkoord
berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te
In te stemmen met het veiligheidsprotocol voor vernietiging van digitale
brengen en te bewaren. Daarnaast zijn zij ook verplicht om zorg te dragen voor
archiefbescheiden in de applicatie zaaksysteem.nl
een zorgvuldige vernietiging van digitale archiefbescheiden die zich bevinden in
de applicatie Zaaksysteem. Omdat tijdens de KPI rapportage door de
gemeentearchivaris is gebleken dat er binnen de gemeente geen vastgestelde
procedure is inzake deze vernietiging is het van belang deze zo spoedig mogelijk
vast te stellen.

35851

Aanwijzing toezichthouders Wabo - APV

Wegens vertrek van onze toezichthouder Wabo/APV en juridisch adviseur
omgevingsrecht, worden deze functies op korte termijn opnieuw ingevuld. Om de
betreffende personen bevoegd hun taken op het gebied van de Wabo en de APV
te kunnen laten uitvoeren, is het nodig deze personen aan te wijzen als
toezichthouder in het kader van de Wabo c.a. en de APV.
Gelijktijdig worden diverse zittende medewerkers (opnieuw) aangewezen als
toezichthouder Wabo c.a. en/of APV. De vigerende collegebesluiten m.b.t.
aanstelling als onbezoldigd gemeente-ambtenaar en aanwijzing van
toezichthouders Wabo en APV van diverse personen zijn namelijk niet meer
actueel en moeten om die reden worden ingetrokken.

Besluit

akkoord
de in bijlage 1 genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder in het kader
van de Wabo c.a.;
de in bijlage 2 genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder in het kader
van de APV;
de besluiten van 11 maart 2015 tot aanstelling als onbezoldigd-gemeenteambtenaar en aanwijzing als toezichthouder Wabo c.a. en APV van de heer
J.L.K. Keuchen in te trekken;
de besluiten van 22 februari 2012 tot aanstelling als onbezoldigd-gemeenteambtenaar en aanwijzing als toezichthouder APV van de heer J.W.B.C. Dröge in
te trekken;
de besluiten van 12 juli 2011 tot aanstelling als onbezoldigd-gemeente-ambtenaar
en aanwijzing als toezichthouder Wabo c.a. en APV van de heer M.H.J. Tillmans
in te trekken;
de besluiten van 19 oktober 2010 tot aanwijzing van diverse medewerkers als
toezichthouder Wabo c.a. en APV in te trekken.

35687

Benoeming stembureaus,
stembureauleden en tellers voor de
Tweede kamer verkiezingen van 15 maart
2017.

Pagina 1 van 3
Zaak 35971 | Besluitenlijst B&W

Op woensdag 15 maart 2017 vindt de verkiezing van de leden van de Tweede
Kamer plaats. Voor de diverse stemlokalen moeten stembureauleden en tellers
worden aangewezen. Daarnaast zijn er 2 nieuwe stembureaus welke benoemd
moeten worden.

akkoord
Ingestemd met de benoeming van de stembureaus als ook met het
bezettingsvoorstel van de stembureaus en plaatsvervangende stembureauleden
(tellers) welke vanaf 21.00 aanwezig zijn.
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Samenwerkingsafspraken gemeenten en
Veilig Thuis Zuid-Limburg

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg vragen van
akkoord
iedere gemeente in Nederland om vanaf 2017 samenwerkingsafspraken met
Instemmen met de samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis ZuidVeilig Thuis te hebben die door iedere gemeente afzonderlijk worden vastgesteld. Limburg voor de duur van het kalenderjaar 2017.
Het voorstel is om hiervoor het bijgevoegde document, dat is afgeleid van een
Instemmen met het machtigen van Wethouder Leunissen voor het ondertekenen
landelijk opgesteld raamwerk, te gebruiken voor het jaar 2017. In 2017 worden de van de samenwerkingsafspraken.
afspraken nader uitgewerkt en geconcretiseerd, waarbij waar nodig maatwerk per
gemeente / cluster van gemeenten wordt geboden. Ook de (specifieke) afspraken
over de politiemeldingen en de afschaling naar het lokale veld kunnen hier in
worden meegenomen.

35032

Archiefverordening gemeente Voerendaal
2017

Volgens artikel 30, eerste lid en artikel 32 tweede lid, van de Archiefwet 1995
dragen burgemeester en wethouders van een gemeente zorg voor de
archiefbescheiden van de gemeente en komen de kosten daarvan voor hun
rekening. In belang van adequate archiefzorg voor zowel de analoge als ook de
digitale archiefbescheiden, de invoering van het Strategisch Informatie Overleg,
en diverse wijzigingen in de regelgeving zal de huidige archiefverordening op
deze punten aangepast moeten worden. Door het vaststellen van de nieuwe
archiefverordening kan het college een goede uitvoering van haar taken
waarborgen.

akkoord
In te stemmen met het raadsvoorstel waarbij de gemeenteraad wordt voorgesteld
de Archiefverordening gemeente Voerendaal 2017 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de Archiefverordening 2013.

34954

Uitvoering reconstructie DalstraatHunsstraat

Op maandag 16 januari 2017 heeft, op basis van het inkoopbeleid gemeente
Voerendaal, de meervoudig onderhandse aanbesteding van het RAW-bestek
"1514 INFRA 01" voor de reconstructie van de Dalstraat-Hunsstraat
plaatsgevonden.

akkoord
In te stemmen met:

Voor deze aanbesteding waren 3 aannemers uitgenodigd. Laeven Infra is met
een bedrag van € 298.000 ex BTW, de laagste inschrijver, zie bijgevoegd procesverbaal van inschrijving (bijlage 1). Gunning aan Laeven Infra kan niet
plaatsvinden omwille van het ontbreken van bewijsstuk en onjuistheden in
ondertekenen van de Eigen Verklaring, zie het (negatieve) gunningsadvies d.d.
19 januari 2017 (bijlage 2).

• de voorlopige gunning van het werk aan Wegenbouw Kurvers.
• in geval van geen bezwaren bij ommekomst van de stand-still termijn, de
opdracht definitieve gunning aan Wegenbouw Kurvers.

Gunning vindt plaats aan de 2e laagste inschrijver Wegenbouw Kurvers voor een
bedrag van € 316.695 ex BTW, zie gunningsadvies 2e d.d. 24 januari 2017
(bijlage 3).
Dit bedrag past binnen het beschikbare krediet.
De uitvoering is gepland va. medio maart 2017 en is onderverdeeld in 2 fasen.
Fase 1 betreft Hunsstraat tussen Dalstraat en Breedenweg. Fase 2 betreft de
Dalstraat en de Hunsstraat tussen Dalstraat en Kerkstraat en deze fase zal niet
eerder starten dan dat de werkzaamheden aan de Bergseweg volledig zijn
afgerond. De datum van oplevering is vastgelegd vóór 28 juli 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 14-02-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester
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