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Interbestuurlijk toezicht

In 2012 is de wet Revitalisering generiek toezicht
Kennis te nemen van documenten Interbestuurlijk
ingevoerd. Deze wet vereenvoudigt interbestuurlijk
toezicht en de door Voerendaal ingevulde enquête.
toezicht en maakt dit toezicht transparant. Als invulling
van deze wet heeft de provincie Limburg als
toezichthouder een verordening en een notitie ontwikkeld
om invulling te geven aan dit toezicht. Deze documenten
worden nu ter kennisname aan het college gebracht
samen met de ingevulde enquête die hierover aan de
provincie Limburg is gestuurd.

akkoord

18830

Tijdelijk verhogen van het gemeentelijke
aandeel in de startersleningen

De Verordening Startersleningen Voerendaal omvat een
regeling voor starters op de woningmarkt. Op grond
hiervan kunnen aanvragers -onder voorwaarden- in
aanmerking komen voor een starterslening. Tot 1 mei
2015 werd het geld voor de startersleningen beschikbaar
gesteld volgens de volgende verdeling:

akkoord

Instemmen met het verhogen van het gemeentelijke
aandeel in de startersleningen (Verordening
Startersleningen Voerendaal 2013) van 25% naar 50%.

Instemmen met het herbestemmen van het voor 2015
geraamde budget voor herstructureringsvraagstukken
(reserve volkshuisvesting) van € 100.000 ten behoeve
• de Rijksoverheid stelt 50% van het bedrag beschikbaar; van aanvullen fonds Startersleningen Voerendaal.
• de provincie Limburg stelt 25% van het bedrag
beschikbaar;
Bij de voorjaarsrapportage 2015 de raad informeren
• de gemeente Voerendaal stelt 25% beschikbaar.
over deze herbestemming.
De uitvoering is in handen van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn).

Instemmen met het verhogen van het
gemeentelijke aandeel in de startersleningen
(Verordening Startersleningen Voerendaal
2013) van 25% naar 50%.
Instemmen met het herbestemmen van het
voor 2015 geraamde budget voor
herstructureringsvraagstukken (reserve
volkshuisvesting) van € 100.000 ten
behoeve van aanvullen fonds
Startersleningen Voerendaal.

Het totale budget dat de Rijksoverheid beschikbaar had
gesteld voor startersleningen zal naar verwachting in mei
2015 zijn uitgeput en dat betekent dat vanaf 1 mei 2015
de bijdrage van de Rijksoverheid komt te vervallen.
Provincie Limburg heeft aangegeven na het wegvallen
van de Rijksbijdrage 50% van het bedrag beschikbaar te
stellen. De overige 50% van de kosten zullen dan door
de gemeente moeten worden bijgedragen.
Voorgesteld wordt in te stemmen met het verhogen van
het gemeentelijke aandeel in de startersleningen
(Verordening Startersleningen Voerendaal 2013) van
25% naar 50%.
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Toetreden tot Gemeenschappelijke Regeling
Parkstad IT

Op 1 januari 2015 is de nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling van Parkstad IT (PIT) een feit. De Brandweer
Zuid-Limburg en de gemeenten Brunssum, Landgraaf,
Kerkrade, Onderbanken en Heerlen zijn per deze datum
toegetreden. De gemeenten Nuth en Voerendaal hebben
in 2013 een principe besluit tot toetreding genomen.

Het college besluit:

akkoord

• Onder voorbehoud van instemming van de
gemeenteraad, deel te nemen aan de
Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT (GR PIT)
• In te stemmen met de (Concept)
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
Het college van Voerendaal heeft op 30 oktober 2012
• In te stemmen met de bewerkersovereenkomst
een principe besluit tot toetreding Parkstad IT genomen. • De adviseur ICT te mandateren de noodzakelijke
Definitieve besluitvorming dient nog plaats te vinden. Met implementatie en borging van deze overeenkomst in de
het voorliggend voorstel besluit Uw college tot toetreding rol van contractmanager uit te voeren
tot Parkstad IT, definitieve toetreding kan pas
• In te stemmen met de eenmalige migratiekosten
plaatsvinden na instemming van de raad. Parkstad IT is
een Gemeenschappelijke Regeling op basis van een
centrumgemeente Constructie. De centrum gemeente
(Heerlen) faciliteert Parkstad IT.
Doel van de samenwerking in de vorm van een
gemeenschappelijke ICT dienst PIT, is dus om
continuïteit en kwaliteit voor de toekomst te kunnen
waarborgen en te versterken en de regio "gereed" te
maken om in randvoorwaardelijke zin te kunnen voldoen
aan de wens om de dienstverlening in Parkstad Limburg
naar één gezamenlijk en hoger niveau te tillen. De ICT
samenwerking is immers ook een belangrijke
randvoorwaarde voor het realiseren van de in de regio
afgesproken ambities op het terrein van de
dienstverlening aan burgers, bedrijven en andere
belanghebbenden.

Het college besluit:
• Onder voorbehoud van instemming van de
gemeenteraad, deel te nemen aan de
Gemeenschappelijke Regeling Parkstad IT
(GR PIT)
• In te stemmen met de (Concept)
Dienstverleningsovereenkomst (DVO)
• In te stemmen met de
bewerkersovereenkomst
• De adviseur ICT te mandateren de
noodzakelijke implementatie en borging van
deze overeenkomst in de rol van
contractmanager uit te voeren
• In te stemmen met de eenmalige
migratiekosten

Ten Grondslag aan de GR Parkstad IT ligt een Concept
DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) en een hierop
gebaseerde begroting. Deze documenten zijn in
2013/2014 gemaakt ter voorbereiding op de GR PIT en
hierin zijn een aantal aannamen gedaan. In 2015 wordt
het DVO en de begroting verder uitgewerkt. Dit zal
gebeuren in overleg met de contractmanagers van de
aangesloten partijen.
Vanuit de Wet op Basisregistratie Personen (WBP) is de
gemeente verplicht om een bewerkersovereenkomst af te
sluiten met Parkstad IT. Het opstellen van een
bewerkersovereenkomst dient ertoe te waarborgen dat
de verplichtingen die vanuit de WBP op de gemeente
rusten, ook door de bewerker (PIT) worden nageleefd.
Daartoe dienen in de bewerkersovereenkomst afspraken
en maatregelen te staan die de gemeente genomen wil
hebben door de bewerker. Het college dient in te
stemmen met deze bewerkersovereenkomst.
Voor de daadwerkelijke migratie worden ook
migratiekosten gemaakt. Alle applicaties moeten opnieuw
geïnstalleerd worden, voor een aantal applicaties is
hierbij ondersteuning van de leverancier (Centric) nodig.
Hier zijn incidentele kosten mee gemoeid.

\ Besluitenlijst B&W | Zaak 19184 | Pagina 1

18370

Gedragscode integriteit 2015

• Kennis te nemen van a) de Gedragscode integriteit
raadsleden gemeente Voerendaal 2015 en b) de
Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders
gemeente Voerendaal 2015, die beiden worden
voorgelegd aan de raad van juli 2015.

akkoord
Kennis te nemen van a) de Gedragscode
integriteit raadsleden gemeente Voerendaal
2015 en b) de Gedragscode integriteit
burgemeester en wethouders gemeente
Voerendaal 2015, die beiden worden
voorgelegd aan de raad van juli 2015.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 19-5-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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