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42512

Kostenverhaal op overtreder in verband
met toepassing spoedeisende
bestuursdwang illegale afvaldumping

Op 28 november 2017 heeft onze toezichthouder geconstateerd dat ter hoogte
van de picknickplaats aan de Midweg afval is gedumpt. Tussen het afval lagen
een aantal klappers met brieven en andere documenten die tot een specifiek
persoon te herleiden zijn. Wij merken deze persoon aan als overtreder.

akkoord

De kosten die gemaakt zijn in verband met het verwijderen van het afval
(spoedeisende bestuursdwang) worden conform de beleidsregel ‘Zeer
spoedeisende bestuursdwang zwerfafval, dumpingen en verontreiniging wegdek’
op de overtreder verhaald. In de beleidsregeling zijn de kosten vastgesteld op €
150,- per overtreding.
42491

Definitieve gunning aanbesteding
‘Begeleiding kwetsbare burgers’
(begeleiding) per 1 januari 2018

Op 30 mei heeft uw college de uitgangspunten voor de Begeleiding 2018
vastgesteld en het college van de gemeente Simpelveld namens Voerendaal
gemandateerd als aanbestedende dienst voor de inkoop van Begeleiding 2018
(zaak 38726/zaak 38733). Op 30 augustus jl. is het aanbestedingsdocument voor
de nieuwe Begeleiding 2018 gepubliceerd op Tenderned. Op 7 november 2017
heeft het college van B&W van de gemeente Simpelveld besloten aan de in dit
collegevoorstel opgenomen 32 zorgverleners voorlopig de opdracht te gunnen
voor het verlenen van zorg tegen de in de offerte-aanvraag Begeleiding
kwetsbare burgers in de gemeente Simpelveld, Voerendaal en Landgraaf (SVL2018) opgenomen tarieven voor de periode 2018-2019 met de mogelijkheid dit 4
keer met 1 jaar te verlengen (uiterlijk tot en met het jaar 2023).
Tevens heeft het college van Simpelveld ook besloten om de afdelingsmanager
Leefomgeving te mandateren om na afloop van de “stand still periode” van 20
kalenderdagen na voorlopige gunning, definitief de opdracht tot het verlenen van
de genoemde zorg te gunnen, indien geen kort geding aanhangig is gemaakt
tegen de voorlopige gunning en aanbieders alle eventueel ontbrekende
documenten voor de datum van definitieve gunning hebben aangeleverd. Op 29
november jl. heeft de definitieve gunning plaats gevonden.

• 1. Besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang vanwege een
illegale afvaldumping;
• 2. Kosten van bestuursdwang ad €150,- ten laste van de overtreder brengen.

akkoord
Het college van B&W van Voerendaal:
• neemt kennis van het definitieve gunningsbesluit voor de aanbesteding
‘Begeleiding kwetsbare burgers in de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en
Landgraaf (SVL-2018)’;
• stemt in met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
• neemt kennis van de machtiging van de burgemeester aan wethouder P.
Leunissen om het contract met de gegunde aanbieders te tekenen (zie
bijgevoegde machtiging);
• besluit op grond van de hardheidsclausule (art 24 lid 3 van de Verordening
maatschappelijke ondersteuning oktober 2015) en in afwijking van het
inkoopbeleid om de zeven cliënten die momenteel in zorg zijn bij aanbieders die
niet hebben ingeschreven voor het nieuwe contract per 1-1-2018, tot het einde
van hun indicatie bij hun huidige zorgverlener in zorg te laten.

Er zijn zeven (Voerendaalse) cliënten die momenteel in zorg zijn bij vier
verschillende aanbieders die vanaf 1 januari 2018 niet meer in de contractering
zitten. Voorgesteld wordt om deze personen, gelet op hun problematiek, niet per
1 januari 2018 over te hevelen naar een andere zorgaanbieder (of een
persoonsgebonden budget toe te kennen), maar hen tot het einde van hun
indicatie in zorg te laten bij hun huidige zorgaanbieder.
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42486

Invordering dwangsom inzake
instandhoudingsplicht zomereik

Op 14 april 2014 heeft onze toezichthouder geconstateerd dat
akkoord
snoeiwerkzaamheden zijn verricht aan een beschermde boom. Het uitvoeren van • Conceptbesluit
velwerkzaamheden aan een beschermde boom is niet toegestaan.
• 1. Besluit tot invordering van de verbeurde dwangsommen, in totaal € 6.000,-,
vanwege het niet voldoen aan de opgelegde last onder dwangsom.
Op 13 november 2014 is aan overtreder het besluit tot instandhouding van de
zomereik kenbaar gemaakt. De instandhoudingsplicht, gekoppeld aan een last
onder dwangsom, houdt in: het driejaarlijks laten knotten van de boom door een
deskundige en na elke knotbeurt een bomen effect analyse aan de gemeente
overleggen. Overtreder heeft voor de eerste cyclus tot uiterlijk 1 juli 2017 de tijd
gehad om een effectanalyse te overleggen waaruit het voorgaande blijkt.
Overtreder heeft dit echter nagelaten, reden waarom van rechtswege twee
dwangsommen van ieder € 500,- per week, met een maximum van €3.000,- per
dwangsom, zijn verbeurd. In totaal is dus € 6.000,- van rechtswege verbeurd.
Wij hebben overtreder per brief van 23 oktober jl. in de gelegenheid gesteld om
binnen twee weken alsnog te voldoen aan de verplichting om het rapport te
overleggen. Hieraan is echter geen gehoor gegeven.
Voorgesteld wordt om tot invordering van de verbeurde dwangsommen over te
gaan, in totaal € 6.000,-.

42484

Handhavingsverzoek inzake vermeend
illegale bouwwerken Colmont 15

Op 7 maart 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht tegen
de aanwezigheid van twee bouwwerken aan de achterzijde van het perceel
Colmont 15 te Voerendaal.

akkoord
• 1. Verzoeker om handhaving schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het
besluit van het college om het handhavingsverzoek af te wijzen.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft op 11 april 2017 een controle
plaatsgevonden. Uit de bijgevoegde rapportage blijkt dat de gebouwen worden
gebruikt als opslag/berging. Het rechter gebouw (bouwwerk 2) voor haardhout,
het linker gebouw (bouwwerk 1) voor uiteenlopende spullen, waaronder
privéspullen. Om die reden zijn de bouwwerken niet vergunningsvrij. Als de
bouwwerken ten dienste van het hoofdgebouw, de agrarische loods, worden
gebruikt, zijn deze wel vergunningsvrij op grond van het Bor. Op 17 mei is een
vooraankondiging tot handhavend optreden bekendgemaakt.
Op 13 juni 2017 is namens de eigenaar van Colmont 15 een zienswijze ingediend
tegen het voornemen, zie bijgevoegd.
Naar aanleiding van deze zienswijze heeft op 10 november 2017 een
(her)controle plaatsgevonden naar het gebruik van de bouwwerken. Gelet op de
zienswijze en het geconstateerde gebruik van bouwwerk 1, dat is gewijzigd en
thans gericht is op de bestemming, zijn wij van oordeel dat bouwwerk 1
vergunningsvrij is op grond van het Bor.
Het gebruik van bouwwerk 2 als houtopslag is ongewijzigd, en naar ons oordeel
niet gericht op de bestemming ‘Agrarisch bedrijf’, waardoor in beginsel geen
sprake is van een vergunningsvrij bouwwerk. Handhaving zou echter
onevenredig zijn, gelet op onder meer de bebouwingsmogelijkheden binnen het
bestemmingsplan en het huidige extensieve gebruik van het gebouw.
Voorgesteld wordt om het verzoek om handhaving op grond van het voorgaande
af te wijzen.
42464

beslissing op bezwaarschrift m.b.t.
omgevingsvergunning ondersteunende
horeca Mingersborg 14
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Op 1 mei 2017 hebben wij omgevingsvergunning verleend voor de uitoefening
van ondersteunende horeca-activiteiten ten behoeve van de binnen de
agrarische bedrijfsvoering, gelegen Mingersborg 14 te Voerendaal, uitgeoefende
nevenactiviteit. Tegen dit besluit zijn twee bezwaarschriften ontvangen.

akkoord
1. Onder verwijzing naar het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie
de bezwaarschriften tegen het besluit tot verlening van omgevingsvergunning
voor ondersteunende horeca op de locatie Mingersborg 14 te Voerendaal
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De bezwaarschriften zijn beoordeeld door de VONSS
bezwaarschriftencommissie. Op 2 oktober 2017 heeft een hoorzitting
plaatsgevonden. Op 23 oktober 2017 heeft de commissie advies uitgebracht. De
commissie adviseert de bezwaarschriften ontvankelijk maar ongegrond te
verklaren en de bestreden beslissing in stand te laten. Wij stellen voor dit advies
integraal over te nemen.
42457

42420

Definitieve gunning aanbesteding 'Hulp bij
het Huishouden' per 1 januari 2018

Op 30 mei 2017 heeft uw college de uitgangspunten voor de Nieuwe Hbh 2018
vastgesteld en het college van de gemeente Simpelveld gemandateerd als
aanbestedende dienst voor de inkoop van hulp bij huishouden (zaak 38675/zaak
38717). Op 30 augustus is het aanbestedingsdocument voor de nieuwe Hbh
2018 gepubliceerd op Tenderned. Op 7 november 2017 heeft het college van de
gemeente Simpelveld besloten aan vijf zorgverleners voorlopig de opdracht te
gunnen voor het verlenen van zorg tegen het in de offerte-aanvraag ‘Hulp bij het
Huishouden in de gemeente Simpelveld, Voerendaal en Brunssum (SVB-2018)’
opgenomen tarief van € 24,87 per uur voor de periode 2018-2020 met de
mogelijkheid dit 3 keer met 1 jaar te verlengen (uiterlijk tot en met het jaar 2023).
Dit is het tarief vóór toepassing van de correctie niet gewerkte uren (cngu). Na
aftrek van de cngu bedraagt het tarief € 22,96 per uur. Op 29 november 2017
heeft de bekendmaking van de definitieve gunning plaatsgevonden.

beslissing op bezwaarschrift m.b.t.
Reclamant heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit d.d. 11 januari 2017 tot
weigeren omgevingsvergunning Berlostraat weigering om omgevingsvergunning te verlenen voor legalisatie van een
20
erfafscheiding op het adres Berlostraat 20 te Voerendaal. Op 1 mei 2017 heeft
ten overstaan van de VONSS bezwaarschriftencommissie een hoorzitting
plaatsgevonden. Op 16 oktober 2017 heeft de commissie advies uitgebracht. De
commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te verklaren
en de bestreden beslissing in stand te laten. Wij stellen voor dit advies integraal
over te nemen.
Aangezien hiermee legalisatie ook na heroverweging niet tot de mogelijkheden
behoort, wordt tevens voorgesteld het voornemen kenbaar te maken dat een
handhavingsprocedure wordt gestart.

42237

Rijvereniging en Ponyclub Voerendaal

ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en de bestreden beslissing in stand te
laten.
2. Bezwaarmakers geen vergoeding van kosten voor verleende rechtsbijstand
toekennen.

akkoord
Het college van B&W van Voerendaal:
• neemt kennis van het definitieve gunningsbesluit voor de aanbesteding ‘Hulp bij
het huishouden in de gemeente Simpelveld, Voerendaal en Brunssum (SVB2018)’;
• stemt in met bijgevoegde raadsinformatiebrief;
• neemt kennis van de machtiging van de burgemeester aan wethouder
Leunissen om het contract met de gegunde aanbieders te tekenen (zie
bijgevoegde machtiging).

akkoord
1. Onder verwijzing naar het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie
het bezwaarschrift tegen het besluit tot weigering om omgevingsvergunning te
verlenen voor legalisatie van een erfafscheiding op het adres Berlostraat 20 te
Voerendaal ontvankelijk maar ongegrond te verklaren en de bestreden beslissing
in stand te laten.
2. Bezwaarmaker schriftelijk in kennis stellen van het voornemen tot handhavend
optreden tegen de onrechtmatig aangebrachte erfafscheiding en deze in dat
kader een vooraankondiging last onder dwangsom doen toekomen met een
termijn van twee weken om een zienswijze in te dienen.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren aangehouden
van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten
verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van
staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt
mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met
zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor
asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor
de gezondheid van mensen.
Ruitervereniging en Ponyclub Voerendaal heeft t.b.v. de sanering van het asbest
dak van de rijhal aan de gemeente Voerendaal een bijdrage gevraagd.

42514

Schriftelijke aanwijzing aan
kinderdagverblijf op 't Bergske

Op 24-05-2017 is KDV op ’t Bergske door de GGD Zuid Limburg onderworpen
aan een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Tijdens deze inspectie is
geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan de Wet
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD Zuid Limburg
adviseert uw college om handhavend op te treden conform het advies in het
bijgevoegde inspectierapport en het vastgestelde handhavingsbeleid.

akkoord
KDV Op ‘t Bergske schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van
het college om een schriftelijke aanwijzing te geven.

De houder heeft op 26 oktober 2017 een email gestuurd als reactie op het
voornemen, waarbij documenten zijn gevoegd om een aantal van de
geconstateerde overtredingen te beëindigen. Deze email merken wij aan als een
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zienswijze op het voornemen. De zienswijze geeft geen aanleiding om af te zien
van handhavend optreden. Voorgesteld wordt om aan KDV op ’t Bergske een
schriftelijke aanwijzing op te leggen om de overtredingen te beëindigen en
herhaling te voorkomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 12-12-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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