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20996

Aanpassing ouderbijdrage
peuterspeelzaalwerk

De exploitatie van het peuterspeelzaalwerk is niet
sluitend te krijgen op basis van de huidige inkomsten. De
inkomsten bestaan voor ongeveer 70% uit gemeentelijke
subsidie (€ 207.050) en voor ongeveer 30% uit
ouderbijdragen (€ 95.000). Na verschillende
subsidieverhogingen zal het peuterspeelzaalwerk
overgaan tot een aanpassing van de regeling voor
ouderbijdragen waardoor zij meer inkomsten kunnen
genereren uit deze ouderbijdragen.

Het college besluit:

akkoord

• In te stemmen met de aanpassing van de
ouderbijdrage, waarbij meer inkomensgroepen worden
toegevoegd en de ouderbijdrage voor de hogere
inkomens stijgt.
• Te kiezen voor een geleidelijke invoering en het te kort
in 2015 en 2016 te compenseren met een extra subsidie
van € 10.000 per jaar.
• De raad in kennis stellen van de wijzigingen door
bijgevoegde informatiebrief.

Het college besluit:

Beslissing op bezwaar inzake
omgevingsvergunning voor het kappen van
24 bomen aan de Wachtendonkstraat

Bij besluit van 4 mei 2015 (verzonden: 4 mei 2015), heeft
het college aan gemeente Voerendaal een
omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 24
bomen op het Wachtendonkstraat (ongenummerd) te
Voerendaal, kadastraal bekend gemeente Voerendaal,
sectie F, nummer 2181. Tegen dit besluit is per brief van
16 mei 2015 (ontvangen: 18 mei 2015) een
bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is voor
advies in handen gesteld van de VONSS
Bezwaarschriftencommissie. Op 26 juni 2015 heeft de
commissie haar advies uitgebracht. De indiener van het
bezwaarschrift is woonachtig op meer dan 400 meter van
de locatie waar de bomen worden gekapt. Op grond van
vaste jurisprudentie is iemand in principe niet als
belanghebbende aan te merken als deze op meer dan
een geringe afstand van de bomen woonachtig is.
Voorgesteld wordt om het advies van de commissie over
te nemen en reclamant niet-ontvankelijk te verklaren.

1. het bezwaarschrift van mevrouw P.G.M. Gubbels –
Senden d.d. 16 mei 2015 niet-ontvankelijk te verklaren;
2. het bestreden besluit d.d. 4 mei 2015 in stand te
laten;
3. voor de motivering van dit besluit te verwijzen naar
het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie
d.d. 26 juni 2015.

akkoord

Aanpassing centrumregeling inkoop
jeugdhulp

Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk
voor de jeugdhulp en hebben zij taken overgenomen die
eerder werden uitgevoerd door Rijk, Provincies en
zorgverzekeraars. Onderdeel hiervan is het maken van
contractuele afspraken met aanbieders van jeugdhulp.

Het college neemt het besluit:

akkoord

1. tot het wijzigen van de ‘Centrumregeling Inkoop
Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg’ na verkregen
toestemming van de Raad (voorgenomen besluit); 2.

Het college neemt het besluit:

20939

20952

• In te stemmen met de aanpassing van de
ouderbijdrage, waarbij meer
inkomensgroepen worden toegevoegd en de
ouderbijdrage voor de hogere inkomens
stijgt.
• Te kiezen voor een geleidelijke invoering
en het te kort in 2015 en 2016 te
compenseren met een extra subsidie van €
10.000 per jaar.
• De raad in kennis stellen van de
wijzigingen door bijgevoegde informatiebrief.

1. hetbezwaarschrift van mevrouw P.G.M.
Gubbels – Senden d.d. 16 mei 2015 nietontvankelijkte verklaren;
2. het bestreden besluit d.d. 4 mei 2015 in
stand te laten;
3. voor de motivering van dit besluit te
verwijzen naar het advies van de VONSS
bezwaarschriftencommissie d.d. 26 juni
2015.

1. tot het wijzigen van de ‘Centrumregeling
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beslissing op bezwaar Linnartz, Berlostraat
27 (handhaving)

Omwille van efficiency en de schaal waarop aanbieders
hiertoe overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 2
opereren, gebeurt dit zoveel mogelijk in regionale
van de Wgr dit voornemen aan de Raad voor te leggen
samenwerking met de 18 gemeenten in Zuid-Limburg.
conform gerelateerd raadsvoorstel (zaak 20973).
Hiervoor zijn gemeenten een lichte gemeenschappelijke
regeling aangegaan op basis van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Hierbij is
gemeente Maastricht voor de periode 2015-2018
aangewezen als centrumgemeente en inkopende partij
voor de zware gespecialiseerde jeugdhulp. Daarnaast is
in deze centrumregeling voor het transitiejaar 2015 ook
de inkoop van de lichtere vormen van jeugdhulp
opgenomen als nadere uitwerking van het Regionaal
Transitiearrangement Zuid-Limburg. Op basis van de
ervaringen met de gezamenlijke inkoop tot nu toe hebben
de regiogemeenten verzocht om de inkoop van de
lichtere vormen van jeugdhulp ook in 2016 gezamenlijk te
doen met de mogelijkheid dit te verlengen voor de jaren
2017 en 2018. De centrumregeling dient hiervoor
aangepast te worden. Daarnaast is de Wgr met ingang
van 1 januari 2015 gewijzigd. Deze wetswijziging leidt tot
een aantal tekstuele wijzigingen in de centrumregeling.

Inkoop Jeugdzorg Regio Zuid-Limburg’ na
verkregen toestemming van de Raad
(voorgenomen besluit);2. hiertoe
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid
2 van de Wgr dit voornemen aan de Raad
voor te leggen conform gerelateerd
raadsvoorstel (zaak 20973).

Op grond van het collegebesluit van 16 september 2014 Bezwaarmaker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen
(zaaknummer 11931) hebben wij overtreder op 29
van het besluit van het college om het bezwaarschrift
september 2014 aangekondigd handhavend op te treden ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
tegen de ingebruikname van een strook grond met de
bestemming 'Agrarisch', ten behoeve van zijn
woonperceel. Vanwege de ontvangst van een formele
aanvraag om omgevingsververgunning van de overtreder
is de definitieve besluitvorming omtrent de handhaving in
afwachting van de besluitvorming omtrent de
omgevingsvergunning feitelijk opgeschort. Bij besluit van
27 januari 2015 (zaaknummer 16105) heeft het college
besloten, conform ook het eerdere standpunt van 16
september 2014, geen medewerking te verlenen aan
legalisatie. Op 13 maart 2015 is door toezending van een
definitieve last onder dwangsom de
handhavingsprocedure gecontinueerd. Tegen dit besluit
heeft de overtreder op 27 maart 2015 bezwaar
(zaaknummer 18149) gemaakt. Tevens heeft hij binnen
de begunstigingstermijn voldaan aan de opgelegde last,
waardoor wij bij besluit van 7 mei 2015 de
handhavingsprocedure hebben beëindigd.

akkoord
Bezwaarmaker schriftelijk gemotiveerdin
kennis stellen van het besluit van het college
om hetbezwaarschrift ontvankelijk doch
ongegrond te verklaren.

Op 1 juni 2015 heeft de hoorzitting ten overstaan van de
VONSS Bezwaarschriftencommissie plaatsgevonden, die
op 17 juni 2015 haar advies heeft kenbaar gemaakt,
waardoor nu een beslissing op het bezwaar voorligt.

20566

Jaarverslag VONSS
bezwaarschriftencommissie 2014

In het jaarverslag legt de VONSS
bezwaarschriftencommissie verantwoording af over de
wijze waarop zij in het afgelopen jaar uitvoering heeft
gegeven aan de taak die haar is opgedragen, namelijk
het adviseren over bezwaarschriften die worden

1. kennis te nemen van het jaarverslag 2014 van de
VONSS Bezwaarschriftencommissie;
2. in te stemmen met de ambtelijke rapportage VONSS
Bezwaarschriftencommissie 2014;
3. het jaarverslag 2014 inclusief rapportage ter

akkoord
1. kennis te nemen van het jaarverslag 2014
van de VONSS Bezwaarschriftencommissie;
2. in te stemmen met de ambtelijke
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ingediend tegen besluiten van de burgemeester, het
college en de raad van de gemeente Voerendaal. Uw
college wordt verzocht bijgaand jaarverslag over het jaar
2014 voor kennisgeving aan te nemen en ter informatie
door te leiden naar de gemeenteraad. Tevens is naar
aanleiding van het jaarvergadering van de commissie
een ambtelijke memo opgesteld ten aanzien van een
aantal zaken van organisatorische aard. Uw college
wordt voorgesteld hiermee in te stemmen.

informatie door te leiden naar de gemeenteraad.

rapportage VONSS
Bezwaarschriftencommissie 2014;
3. het jaarverslag 2014 inclusief rapportage
ter informatie door te leiden naar de
gemeenteraad.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 14-7-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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