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Aanpassingen en interne verhuizing brede
school Coremich

Binnen de brede school Cortemich is een aantal ontwikkelingen aan de orde
waaronder de behoefte van Ritmo Jazzballet en Humanitas aan meer ruimte, het
feitelijk overschot aan ruimtegebruik ten behoeve van onderwijs en de behoefte
van Kompas om twee instructielokalen te blijven huren. In onderhavig voorstel
wordt nader ingegaan op het proces en aanvullende wensen van genoemde
partijen. Uw raad wordt door middel van onderhavig raadsvoorstel gevraagd om
krediet beschikbaar te stellen om de interne verhuizingen en uitbreidingen
mogelijk te maken.

akkoord met wijzigingen
Het college besluit om bijgevoegd raadsvoorstel te agenderen voor de commissie
Samenleving van 15 juni 2017 en de raadsvergadering van 6 juli 2017
inhoudende dat voor de realisatie van de interne verbouwingen binnen de brede
school Cortemich een krediet van maximaal €275.000,- incl. BTW beschikbaar
wordt gesteld. Op dit krediet wordt een eventueel aanbestedingsvoordeel in
mindering gebracht.
In het raadsvoorstel nog enkele tekstuele aanpassingen aanbrengen

38758

Voorjaarsrapportage 2017

In het kader van de budgetcyclus en de Financiële verordening ex artikel 212
Gemeentewet wordt de raad tussentijds geïnformeerd middels de
voorjaarsrapportage 2017. De voorjaarsrapportage rapporteert over de voortgang
van de voor 2017 benoemde prioriteiten. Dit zal plaatsvinden middels een
presentatie in de commissie. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de financiële
stand van zaken inclusief een bijstelling van de begroting op basis van
collegebesluiten t/m begin mei en raadsbesluiten t/m de raadsvergadering van 8
juni.

akkoord
• Instemmen met de financiële bijstelling voorjaarsrapportage 2017 en deze
aanbieden aan de raad voor de vergadering van 6 juli a.s. om de (noodzakelijke)
begrotingswijzigingen te autoriseren.

38748

Handhavingsverzoek inzake maatvoering
carport in afwijking verleende
omgevingsvergunning Putweg 15

Op 9 april 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht tegen de akkoord
maatvoering van een carport in afwijking van de verleende omgevingsvergunning 1. Handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het
op het perceel Putweg 15 te Klimmen.
besluit van het college om het handhavingsverzoek toe te wijzen;
2. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtreding
middels een last onder dwangsom.

38746

Handhavingsverzoek inzake gestalde
koeien in werkplaats Colmont 1

Op 30 januari 2017 ontvingen wij per brief een handhavingsverzoek, gericht
tegen de aanwezige koeien in een werkplaats op het adres Colmont 1 te
Voerendaal, die grenst aan de achtergevel van de woning, gelegen op het adres
Colmont 1a.

akkoord
1. Handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het
besluit van het college om het handhavingsverzoek af te wijzen;
2. De derde-belanghebbende schriftelijk in kennis stellen van het besluit op het
handhavingsverzoek;
3. De derde-belanghebbende verzoeken binnen vier weken na verzending
besluit een melding o.g.v. het Activiteitenbesluit milieubeheer in te dienen.
4.
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Indien derde-belanghebbende niet aan beslispunt 3 voldoet, tevens besluiten
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een handhavingstraject in te zetten.

38723

Actualisatie Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen

De nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2009 van de gemeente
Voerendaal is geactualiseerd (Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing
2017). De nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing 2017 schetst de
kaders en beleidsuitgangspunten ten aanzien van het risicomanagement en de
bepaling van het weerstandsvermogen voor de gemeente Voerendaal. Deze
kaders zorgen ervoor dat het risicomanagement, met name de inventarisatie en
beoordeling van risico's, en de bepaling van het weerstandsvermogen middels de
reguliere P&C- cyclus aan elkaar gekoppeld zijn.

akkoord
In te stemmen met de geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en
Risicobeheersing 2017 en deze ter vaststelling door te leiden naar de
gemeenteraad.

Bij het opstellen van de nota is uitgegaan van de gedachte dat risicomanagement
een continue proces is waarbij risico's achtereenvolgens worden geïdentificeerd,
geanalyseerd en beheerst. Omdat de organisatie en de omgeving voortdurend in
beweging zijn, is het van belang dat de verschillende stappen van het
risicomanagementproces regelmatig worden doorlopen. De risico-inventarisatie
en -analyse dienen namelijk als basis voor de bepaling van het
weerstandsvermogen. Verankering van het risicomanagement in de organisatie
vindt plaats middels de P&C-cyclus.
Supplementair aan de actualisatie van de nota zijn de risico's in de organisatie
opnieuw geïnventariseerd. De inventarisatie heeft plaatsgevonden middels
interviews met medewerkers van de verschillende afdelingen. Per afdeling is
gekeken naar mogelijke risico's en de al dan wel of niet getroffen
beheersmaatregel(en). Hieruit is een risicolijst tot stand gekomen. De lijst bevat
de belangrijkste risico's die de organisatie loopt. Opgemerkt moet worden dat de
lijst niet uitputtend is.
De lijst met geïnventariseerde risico's dient als nulmeting. De komende jaren zal
jaarlijks gekeken moeten worden of de opgestelde lijst actueel en compleet is.
38673
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Raadsvoorstel Regionale fietsverbinding
van Geul naar Geleenbeek

Realisatie taakstelling Huisvesting
vergunninghouders 1e helft 2017

De Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg (Ubachsberg-Wijlre) is al jaren een intensief
gebruikte verbinding tussen Heuvelland en Parkstad, door zowel auto- als
fietsverkeer. Dit zelfde geldt voor de Daelsweg (Ubachsberg-Heerlen). In het
vigerend GVVP, zijn van beide verbindingen meerdere verkeerskundige
knelpunten beschreven. In het provinciaal uitvoeringsprogramma Fiets zijn beide
wegen gemarkeerd als belangrijke nevenverbindingen op regionaal niveau.
Medio januari 2016 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen GulpenWittem en Voerendaal. Door de portefeuillehouders Verkeer is toen afgesproken
om, inzake de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg, gezamenlijk op te trekken en de
mogelijkheden te verkennen. Dit heeft medio 2016 plaatsgevonden en
geresulteerd in een inhoudelijk advies voor een vrijliggende fietsvoorziening met
reconstructie van de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg. Voor de Daelsweg is
eenzelfde inhoudelijk advies afgeven zonder reconstructie van de weg.

akkoord met wijzigingen
Het College van Burgemeester en Wethouders besluit:

Op 19 januari 2017 heeft de raad van Voerendaal ingestemd met een aantal
maatregelen om te kunnen voldoen aan de taakstelling huisvesting
vergunninghouders. De uitvoering van deze maatregelen heeft ertoe geleid dat
Voerendaal per 1 juli voldoet aan de taakstelling. De raad wordt via een
raadsinformatiebrief hierover geïnformeerd.

akkoord
Kennis te nemen van de stand van zaken taakstelling huisvesting
vergunninghouders en de ingezette maatregelen om de taakstelling te realiseren;

• in te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel ter behandeling 7 juli as met
enkele tekstuele aanpassingen.

In te stemmen met de raadsinformatiebrief.
In te stemmen met het addendum bij de Samenwerkingsovereenkomst
"ontzorgingsarrangement" met woningstichting Voerendaal.
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Uitgangspunten Begeleiding 2018: inkoop
vanaf 1 januari 2018

De huidige overeenkomsten in het kader van de Begeleiding lopen per 31
december 2017 af. Deze kunnen niet meer verlengd worden. Per 1 januari 2018
worden door de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Landgraaf, door middel
van een Europese aanbestedingsprocedure, met meerdere zorgaanbieders
nieuwe raamovereenkomsten afgesloten. De dienstverlening begeleiding bestaat
uit meerdere producten. Deze verschillende producten vormen in de
aanbestedingsprocedure zes afzonderlijke percelen:
1. Persoonlijke begeleiding basis;
2. Persoonlijke begeleiding plus;
3. Dagbesteding basis;
4. Dagbesteding plus;
5. Logeer- en respijtzorg / kortdurend verblijf
6. Vervoer (6a. regulier vervoer, 6b. rolstoelafhankelijk vervoer)

akkoord
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:
• de geformuleerde uitgangspunten Begeleiding 2018 zoals opgenomen in dit
voorstel;
• de voorgestelde bepaling van de tarieven zoals opgenomen in het voorstel;
• het voornemen om de wijzigingen aan de Wmo-verordening die voortvloeien uit
de Algemene Maatregel van Bestuur inzake reële kostprijs thuisondersteuning
eind 2017 mee te nemen in de eerstvolgende aanpassing van de Wmoverordening;
• de mandatering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Simpelveld namens de gemeente Voerendaal voor de aanbesteding
van Begeleiding 2018.
Het college van burgemeester en wethouders stelt de Raad voor:

Om de burger te ondersteunen om zo veel mogelijk “zelfstandig te functioneren
binnen de maatschappij” hebben de drie gemeenten onder andere de volgende
uitgangspunten benoemd :
1. Ondersteuning dicht bij de burger organiseren;
2. Het optimaliseren van de inzet van Wijksteunpunten, vrijwilligers en
mantelzorgers;
3. Het initiëren van de verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen;
4. Het versterken van het sociale netwerk van cliënten;
5. Het daar waar mogelijk inzetten op arbeidsmatige dagbesteding in plaats van
recreatieve dagbesteding;
6. Het vergroten van de inzet van digitale ondersteuning en domotica om de
zelfredzaamheid en participatiemogelijkheden te vergroten;
7. Het efficiënter gebruiken en spreiden van accommodaties voor begeleiding in
groepsverband;

• in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten Begeleiding 2018 zoals
opgenomen in het raadsvoorstel;
• in te stemmen met de voorgestelde bepaling van de tarieven zoals opgenomen
in het raadsvoorstel;
• in te stemmen met het voornemen om de wijzigingen aan de Wmo-verordening
die voortvloeien uit de Algemene Maatregel van Bestuur inzake reële kostprijs
thuisondersteuning eind 2017 mee te nemen in de eerstvolgende aanpassing van
de Wmo-verordening.

Reëel en vast tarief
De huidige tarieven voor de verschillende producten worden als uitgangspunt
genomen (deze zijn in 2014 gebaseerd op tarieven van de Nederlandse
Zorgautoriteit). Door de huidige zorgaanbieders zijn hierover tijdens de
evaluatiegesprekken en tijdens de verkennende gesprekken in aanloop naar de
nieuwe contractperiode, geen opmerkingen gemaakt. Met uitzondering van het
tarief voor dagbesteding. Dit tarief wordt conform de opmerkingen van de
zorgaanbieders naar boven toe bijgesteld. Op grond van de huidige tarieven, de
feedback van de zorgaanbieders en een kleinschalig vergelijkend onderzoek naar
de tarieven in andere gemeenten/regio's in het land worden de tarieven voor de
producten vastgesteld op een reëel, marktconform tarief. Dit leidt tot een vast
tarief waarop aanbieders kunnen inschrijven.
38675

Uitgangspunten Nieuwe Hulp bij
huishouden (Hbh 2018): inkoop vanaf 1
januari 2018
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De huidige overeenkomst voor de dienstverlening Hulp bij het Huishouden loopt
in principe per 31 december 2018 af, en zou dan nogmaals verlengd kunnen
worden. Echter, Meandergroep ZL geeft al een aantal jaren aan dat de tarieven
voor hulp bij huishouden niet kostendekkend zijn, en dat nogmaals verlengen
voor haar geen optie is. Mede gelet op het feit dat de overeenkomst voor
begeleiding & dagbesteding per 31 december 2017 afloopt, en wij de voorkeur
geven aan het gelijktijdig aanbesteden van de verschillende Wmodienstverleningen, en een tweetal andere gemeenten ook per 1 januari 2018 de
hbh opnieuw moeten contracteren, hebben we er voor gekozen om het contract
voor de hulp bij huishouden per 1 januari 2017 op te zeggen.

akkoord
• *Het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd om in te
stemmen met:
• de geformuleerde uitgangspunten Hbh 2018 zoals verderop geformuleerd in
deze notitie;
• de voorgestelde berekeningssystematiek van het tarief zoals verderop
geformuleerd in deze notitie;
• de mandatering van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Simpelveld als aanbestedende dienst voor de hulp bij huishouden
namens de gemeente Voerendaal;
• de bijgevoegde conceptbrieven inzake de opzegging van de huidige contracten
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Per 1 januari 2018 zullen de gemeenten Voerendaal, Simpelveld en Brunssum
met zorgaanbieders een nieuwe raamovereenkomst afsluiten. Er wordt een
uitgebreidere invulling gegeven aan het huidige product Hulp bij het Huishouden,
in de vorm van Hulp bij het Huishouden 2018'.
De gemeenten zijn voornemens middels een Europese aanbestedingsprocedure
met meerdere zorgaanbieders raamovereenkomsten af te sluiten, voor het
leveren van hulp bij het huishouden.

per 1 januari 2018.
• Het college van burgemeester en wethouders stelt de Raad voor:
• in te stemmen met de geformuleerde uitgangspunten Hbh 2018 zoals
opgenomen in het raadsvoorstel;
• in te stemmen met de voorgestelde berekeningssystematiek van het tarief zoals
opgenomen in het raadsvoorstel;
• in te stemmen met het voornemen om de wijzigingen aan de Wmo-verordening
die voortvloeien uit de AMvB eind 2017 mee te nemen in de eerstvolgende
aanpassing van de Wmo-verordening.

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

H.H.M. Timmermans
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