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Aanwezig

Burgemeester Wil Houben
Wethouder Patrick Leunissen
Wethouder Peter Thomas
Gemeentesecretaris Bert Timmermans

Afwezig

Wethouder Jo Brauers

Zaak

Onderwerp

Samenvatting

Besluit

24923

Beslissing op bezwaar,
handhavingsprocedure Ramaekers,
Valkenburgerweg 127

Naar aanleiding van de opgestarte handhavingsprocedure tegen de bewoning
van een caravan in het buitengebied, heeft op 9 november 2015 een hoorzitting
ten overstaan van de VONSS Bezwaarschriftencommissie plaatsgevonden.
Momenteel ligt besluitvorming ten aanzien van het bezwaarschrift voor, met
inachtneming van het advies van de commissie.

akkoord
Hetcollege besluit het bezwaarschrift, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie,ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit in stand te laten.

24890

Definitieve vaststelling tweede wijziging
Gemeenschappelijke regeling RUD ZuidLimburg

De raad heeft toestemming verleend aan uw college om te besluiten tot
vaststelling van de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD
Zuid-Limburg.

akkoord
- de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
definitief vast te stellen.

24810

Besluit over te gaan tot voornemen van
gunning van de aanbesteding klein
materieel 2015

Wij stellen voor de tweede wijziging van de regeling definitief vast te stellen.
In het kader van de geplande investeringen bij de buitendienst heeft op 13
november jl. een meervoudig onderhandse aanbesteding plaatsgevonden voor
de levering van klein materieel. Bij deze gehouden aanbesteding zijn drie partijen
uitgenodigd en zijn drie inschrijvingen ontvangen. Omdat het gaat om de levering
van klein materieel waarvan het merk en typenummer vast staat en er verder
geen criteria beschikbaar zijn waar de inschrijvers zich mee zouden kunnen
onderscheiden van de andere inschrijvers is ervoor gekozen om als criterium de
meest gunstige aanbieding aan te houden. Hiermee wordt afgeweken van de
nota Inkoopbeleid 2015.

akkoord
1. In te stemmen met de voorlopige gunning aan Frissen Groentechniek B.V.,
waarbij als na ommekomst van de stand stil periode / alcateltermijn geen
bezwaren zijn ontvangen, de opdracht definitief wordt gegund.

Van de drie inschrijvingen die zijn ontvangen, heeft Frissen Groentechniek B.V.
de meest voordelige aanbieding gedaan (zie bijlage: proces verbaal). De
inschrijfsom bedraagt € 24.591 excl. btw. Binnen het investeringskrediet is een
bedrag van
€ 55.000 beschikbaar voor de vervanging en uitbreiding van het
klein materieel.
Met de aanschaf van nieuw materieel wordt voldaan aan de laatste eisen vanuit
de Arbo regelgeving in relatie tot de doelgroep. Hiernaast wordt het nieuwe
materieel ingezet bij de ontwikkeling van de medewerkers als het gaat om
vaktechnische kennis en kunde.
24805

handhavend optreden tegen bouwwerken
Nuje Caris, familie Grooten, Putweg 13-15
te Klimmen
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Naar aanleiding van klachten van de buurman en daarnaast ambtshalve
geconstateerde overtredingen, ligt besluitvorming ten aanzien van handhavend
optreden voor.

akkoord
1. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen
middels een lastonder dwangsom;
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2. Indien ten aanzien van het onder 1 genoemde voornemen geen zienswijze
wordt ontvangen, het college tevens besluit tot een definitieve oplegging van een
last onder dwangsom;
3. Indien tijdig wordt voldaan aan de onder 1 of 2 bedoelde (aangekondigde)
lasten het college tevens besluit tot beëindiging van de handhavingsprocedure;
4. Indien ten aanzien vanéén of meerdere overtredingen op enig moment
concreet zicht op legalisatie ontstaat, zonder dat zienswijze zijn ontvangen, het
college tevens besluit tot beëindiging van de handhavingsprocedure voor
desbetreffende last.
24793

Afkoop regresrecht Wmo 2016

De Wmo 2015 kent het regresrecht. Dat houdt in dat een gemeente de kosten
voor Wmo-voorzieningen kan verhalen op een derde bij wettelijke
aansprakelijkheid voor een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. Volgens
artikel 2.4.4. van de Wmo kan de VNG een overeenkomst met verzekeraars
sluiten over afkoop van het regresrecht. De VNG en het Verbond van
Verzekeraars zijn het hier voor 2015 over eens geworden. Deze overeenkomst is
onlangs getekend. Voor 2016 vraagt de VNG welke gemeenten willen
deelnemen. Een overeenkomst tussen de VNG/ gemeenten en het Verbond van
Verzekeraars is alleen haalbaar wanneer minimaal 80% van de gemeenten mee
doen.

akkoord
Het college stemt in met:
• deelname aan de overeenkomst regres Wmo tussen de VNG/gemeenten en het
Verbond van Verzekeraars voor het jaar 2016.

24725

Controleprotocol voor de
accountantscontrole 2015 inclusief
Normenkader rechtmatigheidscontrole
2015

De raad heeft in haar vergadering van 4 maart jl. RSM Wehrens, Mennen en de
akkoord
Vries Accountants benoemd als accountant voor de accountantscontrole over het • Dit voorstel door te leiden naar de raad ter vaststelling van het controleprotocol
boekjaar 2015 als bedoeld in art. 213 van de Gemeentewet. Om te komen tot een 2015 en het bijhorende Normenkader rechtmatigheidscontrole 2015
adequate inrichting van de controle, eventueel gericht op specifieke wensen, stelt
de raad een controleprotocol vast. Dit heeft als doel nadere aanwijzingen te
geven aan de accountant over de reikwijdte van de controle, de geldende
normstellingen en de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties.

24844

Vervanging Natzout-strooimachine

Ter voorbereiding op het winterseizoen heeft dit jaar een inhaalslag
plaatsgevonden op het gebied van kennis en kunde (certificering medewerkers),
op het gebied van informatiesystemen (automatisch strooien en
strooimanagement), en ook op het gebied van het materieel. Er is geïnvesteerd in
kennis en kunde alsmede op het gebied van informatiesystemen voldoet de
gemeente weer aan alle eisen die vanuit wet- en regelgeving aan haar worden
gesteld.

akkoord
In te stemmen met de vervroegde vervanging van de huidige natzoutstrooimachine en hiervoor in afwijking op de Nota Inkoopbeleid 2015 Aebi
Schmidt Nederland B.V. opdracht te verlenen voor het leveren van een langzaam
verkeer natzout-strooimachine voor een totaalbedrag van € 30.452,- excl. btw.

Nu wordt voorgesteld om de huidige natzout-strooimachine, die momenteel op de
fietspaden wordt ingezet, vervroegd te vervangen. De reden hiervoor is dat de
huidige natzout-strooimachine door zijn breedte niet geschikt is om te worden
ingezet op de fietspaden. Dit leidt vaker tot gevaarlijke situaties voor zowel de
medewerker die moet strooien als voor de weggebruiker (o.a. schade aan
fietspaden en bermen). De schades aan de fietspaden en bermen kunnen pas in
het voorjaar gerepareerd worden.
Onlangs heeft de gemeente bij Aebi Schmidt Nederland een informatiesysteem
aangeschaft. Hier is voor gekozen omdat de gemeente op dit moment alleen
Nido strooiers heeft en comptabiliteit tussen de systemen van verschillende
merken maar beperkt mogelijk is. Wanneer een ander merk strooier zou worden
aangeschaft dan zou er alleen voor deze strooier een apart informatiesysteem
aangeschaft moeten worden. Vanuit kosten oogpunt maar ook gezien vanuit een
doelmatige bedrijfsvoering is dit niet wenselijk.
Vervroegde vervanging van de strooier zorgt ervoor dat de medewerkers veiliger
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kunnen werken, de wegen veiliger zijn voor de weggebruikers en een doelmatige
bedrijfsvoering van de winterdienst is geborgd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 1-12-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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