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16854

Aanbesteding "Reconstructie Hunsstraat
Ubachsberg"

Op dinsdag 10 februari 2015 heeft een meervoudig
onderhandse aanbesteding, van het bestek "Herinrichting
Hunsstraat Ubachsberg, plaatsgevonden. Voor deze
aanbesteding waren 4 aannemers uitgenodigd.
Wegenbouw Kurvers te Heerlen is met een bedrag van €
217.645 ex BTW, de laagste inschrijver, zie bijgevoegd
proces verbaal (bijlage 1). Dit bedrag past binnen het
beschikbare krediet. Op basis van het positieve
gunningsadvies kan worden overgegaan tot voorlopige
gunning van de opdracht. De start van de uitvoering is
gepland eind april 2015 en de werkzaamheden worden
naar verwachting eind juni/begin juli 2015 afgerond.

Het college van Burgemeester en wethouders besluit in
te stemmen met:

akkoord

Met SVB-BGT zijn afspraken gemaakt met betrekking tot
het aansluiten op de Basisregistratie Grootschalige
Topografie (BGT). De bronhouders van BGT, waaronder
gemeenten, leveren deelinformatie aan de SVB-BGT, die
deze samenvoegt tot de BGT en voor verdere
verspreiding zorgt. Zij fungeren als nationale databank
voor de BGT in opdracht van het Rijk. Samen met de
bronhouders, de VNG en SVB-BGT zijn afspraken
gemaakt over aanlevering. De wettelijke termijn die staat
voor aanlevering is 1 januari 2016. Voor elke maand dat
de gemeente eerder aanlevert is een stimuleringspremie
afgesproken. Omdat Voerendaal in maart 2015 de
gegevens kan aanleveren, zou dit bedrag ca. € 7.000
groot zijn. Dit bedrag is meegenomen in de dekking van
de transitiekosten. Echter de gegevens kunnen pas
worden aangeleverd op het moment dat minimaal drie
aanpalende bronhouders (BV: Waterschap, Pro-rail,
Rijkswaterstaat) gereed zijn. De praktijk leert dat de
gemeenten wel tijdig kunnen aanleveren en de overige
bronhouders niet. Met als gevolg het mislopen van de
beoogde premie.

Het College van Burgemeester en Wethouders stemt in
met de inhoud van de bijgevoegde brief.

16853

Tegemoetkoming SVB-BGT inzake transitie
Basisregistratie Grootschalige Topografie

Het college van Burgemeester en
wethouders besluit in te stemmen met:
• de voorlopige gunning aan Wegenbouw Kurvers voor
een bedrag ad € 217.645 excl. BTW;
• de definitieve gunning, in geval van geen bezwaren
tegen de voorlopige gunning;
• de inhoud van de financiële paragraaf.

• de voorlopige gunning aan Wegenbouw
Kurvers voor een bedrag ad € 217.645 excl.
BTW;
• de definitieve gunning, in geval van geen
bezwaren tegen de voorlopige gunning;
• de inhoud van de financiële paragraaf.
akkoord
Het College van Burgemeester en
Wethouders stemt in met de inhoud van de
bijgevoegde brief.

Vanuit de gemeente Eindhoven is het initiatief genomen
om, samen met VNG, een brief te richten aan de SVB-
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BGT waarin deze problematiek onder aandacht is
gebracht en verzoek is uitgebracht om tot een oplossing
te komen.
Vanuit de GBRD is het verzoek gekomen aan de VONSS
en Parkstad gemeenten om dit initiatief bestuurlijk
middels een brief te ondersteunen. Begin maart 2015
vindt het eerstvolgende bestuurlijk overleg Gemeentelijk
GeoBeraad plaats met de vertegenwoordigers van alle
partijen. Het is de bedoeling dat deze brief dan ook
daarvoor verzonden en ontvangen wordt.
16833

16619

Principeverzoek realisatie 2
recreatiewoningen Walemerweg 3 te Koulen

Voorontwerp bestemmingsplan VoerendaalKunrade

Op 12 november 2014 hebben wij een principeverzoek
ontvangen van de eigenaar van de panden Walemerweg
3 en 3A te Koulen. Het betreft een aannemersbedrijf met
bedrijfswoning. Aanvrager heeft verzocht om
medewerking voor het realiseren van twee
vakantiewoningen ter plaatse. Een appartement is
inpandig gesitueerd aan de wegzijde van het pand
Walemerweg 3A en de tweede vakantiewoning is
gesitueerd aan de achterzijde van hetzelfde pand. Ten
behoeve van de tweede vakantiewoning wordt de
bestaande bebouwing aan de achterzijde uitgebreid.
Voorgesteld wordt medewerking te verlenen aan de
vakantiewoning aan de wegzijde maar geen
medewerking te verlenen aan de vakantiewoning aan de
achterzijde omdat deze woning (deels) is gesitueerd
binnen de bestemming 'Agrarisch' en een inbreuk maakt
op de landschappelijke waarden ter plaatse.

Op basis van de op 3 juli 2014 door de raad vastgestelde
Nota van Uitgangspunten is een voorontwerpbestemmingsplan 'Voerendaal-Kunrade' opgesteld.
Voorgesteld wordt om met het voorliggende voorontwerpbestemmingsplan in te stemmen en ten behoeve van
inspraak en vooroverleg met instanties de informele fase
van het planologische traject te starten.

akkoord
1. In principe en onder voorwaarden medewerking te
verlenen aan de realisatie van een vakantiewoning in
het pand Walemerweg 3A te Koulen, aan de zijde van
de Walemerweg;
2. Daarbij als voorwaarde te stellen dat op eigen terrein
minimaal 1 parkeerplaats wordt ingericht ten behoeve
van de vakantiewoning en een
planschadeovereenkomst met initiatiefnemer wordt
gesloten;
3. Aanvrager er uitdrukkelijk op te wijzen dat
permanente bewoning van de vakantiewoning niet is
toegestaan;
4. Geen medewerking te verlenen aan realisatie van een
vakantiewoning aan de achterzijde van het pand
Walemerweg 3, waarvoor een uitbreiding van de
bebouwing noodzakelijk is.

1. In principe en onder voorwaarden
medewerking te verlenen aan de realisatie
van een vakantiewoning in het pand
Walemerweg 3A te Koulen, aan de zijde van
de Walemerweg;
2. Daarbij als voorwaarde te stellen dat op
eigen terrein minimaal 1 parkeerplaats wordt
ingericht ten behoeve van de
vakantiewoning en een
planschadeovereenkomst met initiatiefnemer
wordt gesloten;
3. Aanvrager er uitdrukkelijk op te wijzen dat
permanente bewoning van de
vakantiewoning niet is toegestaan;
4. Geen medewerking te verlenen aan
realisatie van een vakantiewoning aan de
achterzijde van het pand Walemerweg 3,
waarvoor een uitbreiding van de bebouwing
noodzakelijk is.
akkoord

1. Kennis te nemen van en in te stemmen met het
voorontwerp bestemmingsplan 'Voerendaal-Kunrade';
2. Op basis van de inspraakverordening het
voorontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter
inzage te leggen;
3. In het kader van het vooroverleg de wettelijke
instanties om advies te vragen;
4. Onder de voorwaarde dat er geen zwaarwegende
bestuurlijke of ruimtelijke onderwerpen naar voren
komen uit de inspraakreacties, in het presidium van 14
april 2015 voor te stellen om het ontwerp
bestemmingsplan door het college te laten vaststellen
en vervolgens zonder behandeling door de raad het
ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen.
Behandeling van het bestemmingsplan in de raad is dan
voorzien in oktober van dit jaar.
5. De commissie Leefomgeving en de gemeenteraad te

1.Kennis te nemen van en in te stemmen
met hetvoorontwerp bestemmingsplan
'Voerendaal-Kunrade';
2.Op basis van de inspraakverordening het
voorontwerp bestemmingsplangedurende 6
weken ter inzage te leggen;
3. In het kader van hetvooroverleg de
wettelijke instanties om advies te vragen;
4.Onder de voorwaarde dat er geen
zwaarwegende bestuurlijke ofruimtelijke
onderwerpen naar voren komen uit de
inspraakreacties, inhet presidium van 14
april 2015 voor te stellen om hetontwerp
bestemmingsplan door het college te laten
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informeren middels bijgaande raadsinformatiebrief.

vaststellen envervolgens zonder
behandeling door de raad hetontwerp
bestemmingsplan ter inzage te leggen.
Behandeling van hetbestemmingsplan in de
raad is dan voorzien in oktober van ditjaar.
5. De commissie Leefomgeving en de
gemeenteraad teinformeren middels
bijgaande raadsinformatiebrief.

16506

16290

Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Vaststelling mandaatbesluit gemeente
Voerendaal - RUD 2015

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling verplicht organisaties en zelfstandige
beroepskrachten om een meldcode vast te stellen en het
gebruik daarvan te bevorderen. Een meldcode bestaat uit
een stappenplan voor professionals bij signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling. De stappen
leiden de professionals door het proces waarin zij tot het
besluit komen om al dan niet een melding te doen bij
Veilig Thuis, het Advies – en Meldpunt Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling. Doel van de wet is niet zozeer
om te komen tot zoveel mogelijk meldingen, maar om
professionals te ondersteunen in een tijdige en effectieve
aanpak van geweld in huiselijke kring. In het licht van de
nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein én
op het gebied van de bestrijding en aanpak van geweld
in afhankelijkheidsrelaties, is het voor de gemeente
Voerendaal van belang om haar eigen meldcode vast te
stellen.

Het college stemt in met:

akkoord

1. De Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling gemeente Voerendaal;
2. het aanwijzen van de Consulenten Maatschappelijke
Ondersteuning en de Consulent Jeugd en Gezin als
verantwoordelijken voor het zetten van de stappen van
de meldcode;
3. het aanwijzen van de Procescoördinator Sociaal
Domein als aandachtsfunctionaris huiselijk geweld of
kindermishandeling;
4. het beleggen van de verantwoordelijkheid voor het
besluit in stap 5, voor het al dan niet doen van een
melding, bij het Afdelingshoofd Maatschappelijke
Ontwikkeling en bij afwezigheid van afdelingshoofd de
Beleidsadviseur Jeugd.

Het college stemt in met:

Vanuit efficiency- en juridisch oogpunt is het wenselijk /
noodzakelijk het mandaatbesluit, waarbij door het college
aan de directeur van de RUD Zuid-Limburg
bevoegdheden in het kader van de uitvoering van het
basistakenpakket milieu zijn gemandateerd, aan te
passen. Onder intrekking van het oude mandaatbesluit
wordt een nieuw mandaatbesluit vastgesteld.

– vast te stellen bijgevoegd Mandaatbesluit gemeente
akkoord
Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2015 incl. bijbehorende
man-daat-, volmacht- en machtigingslijst;
- vast te stellen bijgevoegd Mandaatbesluit
gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg
- toe te staan dat door de directeur van de RUD
2015 incl. bijbehorende man-daat-,
ondermandaat, subvolmacht en submachtiging wordt
volmacht- en machtigingslijst;
verleend aan afdelingshoofden van de RUD;
- toe te staan dat door de directeur van de
- het Mandaatbesluit gemeente Voerendaal aan
RUD ondermandaat, subvolmacht en
Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg d.d. submachtiging wordt verleend aan
2 juli 2013 in te trekken.
afdelingshoofden van de RUD;

1. De Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling gemeenteVoerendaal;
2. het aanwijzen van de Consulenten
Maatschappelijke Ondersteuningen de
Consulent Jeugd en Gezin als
verantwoordelijken voor hetzetten van de
stappen van de meldcode;
3. het aanwijzen van de Procescoördinator
Sociaal Domein alsaandachtsfunctionaris
huiselijk geweld of kindermishandeling;
4. het beleggen van de verantwoordelijkheid
voor het besluit instap 5, voor het al dan niet
doen van een melding, bij hetAfdelingshoofd
Maatschappelijke Ontwikkeling en bij
afwezigheid vanafdelingshoofd de
Beleidsadviseur Jeugd.

- het Mandaatbesluit gemeente Voerendaal
aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst
Zuid-Limburg d.d. 2 juli 2013 in te trekken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 3-3-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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