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Invoering PMD-inzameling (= plastic,
In zijn vergadering van 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van
metaal en drankkartons) per 1 januari 2016 Voerendaal ingestemd met het Afvalbeheerplan 2014 - 2022. De eerste stap van
het plan is doorgevoerd. Dit betreft de invoering van het nultarief voor GFT, de
extra inzameling van kunststofverpakkingen bij hoogbouw en de invoering van de
BES-tas.

Besluit
akkoord
In te stemmen met de gescheiden inzameling van de PMD-fractie (plastic,
metaalen drankkartons) per 1 januari 2016 en de raad middels de voorliggende
raadsbrief hierover te informeren.

In het kader van de uitvoering van het Afvalinzamelplan heeft met ingang van
april 2015 in Landgraaf een proef plaatsgevonden om de PMD-fractie (Plastic,
Metaal en Drankenkartons) in de plastic heroes-zakken in te zamelen. De proef is
ondertussen geëvalueerd en geslaagd bevonden. De hoeveelheid
kunststoffenverpakkingsafval die op deze wijze gescheiden is ingezameld, is
tijdens de proef met circa 35% gestegen. Aan de hand van de - in Landgraaf
opgedane - ervaringen zullen nu alle bij Rd4 aangesloten gemeenten deze
gecombineerde vorm van PMD-inzameling per 1 januari invoeren.
23950

23930

invorderen dwangsommen stillegging
bouw- en sloopwerkzaamheden
monumentale carréhoeve, Jan
Peukensweg 7 te Weustenrade (Van der
Werf)

Op 8 mei 2015 hebben wij ambtshalve de bouw- en sloopwerkzaamheden aan de
monumentale carréhoeve, Jan Peukensweg 7 te Weustenrade, stilgelegd,
wegens het ontbreken van de vereiste omgevingsvergunning (afwijken
bestemmingsplan, bouwen en veranderen monument), op straffe van een
dwangsom. Op 2 en 7 oktober 2015 is geconstateerd dat de bouw- en
sloopwerkzaamheden zijn voortgezet, waardoor invordering van de verbeurde
dwangsommen dient te volgen.

akkoord
1. het college besluit tot het invorderen van deverbeurde dwangsommen bij
invorderingsbeschikking;

Verlenging jachthuurovereenkomst
Wildbeheereenheid Voerendaal e.o. 20152021

De met de Wildbeheereenheid Voerendaal e.o. gesloten jachthuurovereenkomst
vervalt per 31 oktober 2015. De wildbeheereenheid verzoekt om een nieuwe
jachthuurovereenkomst. Er bestaat geen bezwaar tegen het aangaan van een
nieuwe overeenkomst.

akkoord
- het genot van de jacht als bedoeld in artikel 33 van deFlora- en Faunawet op de
percelen en perceelsgedeelten welke zijn vermeld op het bij de overeenkomst
gevoegd overzicht, verhuren aan de Wildbeheereenheid Voerendaal e.o.,
ingaande 1 november 2015 en eindigend op 31 oktober 2021, voor deprijs van
€12,- per hectare per jaar;

2. mocht na verzending van de invorderingsbeschikkingmeer dwangsommen
worden verbeurd, besluit het college tevens tot invorderingvan deze
dwangsommen, tot het maximum van € 3.000,- is bereikt.

- aan de Wildbeheereenheid Voerendaal e.o. toestemming verlenen op de
betreffende percelen uitvoering te geven aan de bevoegdheden, ontheffingen en
vrijstellingen op basis van de artikelen 65, 67, 68 en 75 van de Flora- en
Faunawet;
- de Wildbeheereenheid Voerendaal e.o. toestemming verlenen het gehuurde
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onder te verhuren;
- met de Wildbeheereenheid Voerendaal e.o. hiertoe een jachthuurovereenkomst
te sluiten.
23922

Besteding middelen uit Europees Sociaal
Fonds (ESF) voor Parkstad

Voor de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is voor de uitvoering van een ESFproject van 24 maanden (start per 1 november 2014) een budget beschikbaar
van ruim € 5,7 miljoen. Na aftrek van kosten, de ESF-middelen die voor Praktijken Speciaal Onderwijs zijn bestemd en de bedragen die aan de subregio’s
Maastricht-Heuvelland en Sittard-Geleen zijn toegewezen, resteert voor de
subregio Parkstad een ESF-subsidiebedrag van ruim € 1,7 miljoen.
In dit voorstel is vanuit het arbeidsmarktbeleid Parkstad Limburg een voorstel
geformuleerd aangaande de besteding van de nog te ontvangen ESF-subsidie
voor Parkstad van ruim € 1,7 miljoen. De portefeuillehouders Arbeidsmarktbeleid
Parkstad Limburg hebben het voornemen uitgesproken dat de middelen uit de
ESF-subsidie voor gezamenlijke projecten binnen Parkstad worden gebruikt.

akkoord
Het college besluit:

1. Instemmen met de voorgestelde oormerking vande nog te ontvangen ESFmiddelen 2014-2016; ()
2. Dete ontvangen ESF-middelen te beheren in een gezamenlijk fonds voor
Parkstad, hetParkstad-Participatie-Fonds(PPF);
3. De gemeenteraden van Parkstad hieromtrent teinformeren middels een nog
op te stellen raadsinformatiebrief.
4. De portefeuillehouder arbeidsmarktbeleidmandateren voor het versturen van
de onder beslispunt 3 opgenomenraadsinformatiebrief.

23824

Toekomstrichting doelgroepenvervoer

Op 27 januari 2015 heeft het college van Voerendaal ingestemd met de
akkoord
planaanpak doelgroepenvervoer. Het advies voor de toekomstige organisatie van
het doelgroepenvervoer door de stuurgroep is gereed. Dit richtinggevende advies
van de stuurgroep wordt, vooruitlopend op de besluitvorming daarover door
Het college neemt kennis van:
gemeenten, gepubliceerd. Dit ter informatie van belanghebbenden, media en de
gemeenteraden.
1. De voorgenomen publicatie van het advies van de stuurgroep
doelgroepenvervoer, omvattende de notitie “Toekomstrichting
De gemeenteraden worden op verschillende manieren over de voortgang
doelgroepenvervoer Limburg” en het advies van Forseti over de toekomst
geïnformeerd, zoals via raadsinformatiebrieven. Met bijgevoegde
doelgroepenvervoer in Limburg;
raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de actuele stand van
zaken. Het advies van de stuurgroep doelgroepenvervoer wordt gepubliceerd via Het college stemt in met:
de website www.doelgroepenvervoerlimburg.nl. De voorzitter en vice-voorzitter,
respectievelijk wethouder B. Kamphuis (Sittard-Geleen) en wethouder R.
1. Het informeren van de gemeenteraad middels bijgevoegde
Testroote (Venlo) hielden reeds een persgesprek.
raadsinformatiebrief over de voortgang van het project doelgroepenvervoer.

23799

Visiedocument "Waardevol groeien" als
Limburgse Visie op samenwerken in de
waterketen

In Nederland werken gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven in ruim aangehouden
vijftig regio's samen aan de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord
water. De doelstelling van het Bestuursakkoord water is om de kostenstijging te
beperken, een kwaliteitsverbetering te realiseren en de personele kwetsbaarheid
te verminderen. Sinds 2005 vindt structurele samenwerking plaats in de provincie
Limburg tussen de diverse partijen in de waterketen - Gemeenten,
Waterschappen, Waterleidingbedrijf en de Provincie. De samenwerking in de
provincie Limburg wordt vooralsnog vormgeven in een vijftal regio's ; Parkstad,
Maas en Mergelland, Venlo-Venray, Limburgse Peelen en westelijke Mijnstreek.
De vijf regio's overleggen op bestuurlijk niveau in het Bestuurlijk Regio Overleg
Limburg (BROL) en ambtelijk in het Ambtelijk Regio Overleg Limburg. Doel van
het regio overstijgend overleg is kruisbestuiving en kennisdeling.
In het voorliggende document 'Waardevol groeien, de Limburgse visie op
samenwerken in de waterketen' wordt de visie van de Limburgse waterpartners
op samenwerken in de waterketen / het waterbeheer vastgelegd. Op 19
november a.s. zal de Visie door de betrokken organisaties worden ondertekend.
Aangezien verantwoordelijk portefeuillehouder Jo Brauers dan op vakantie is,
dient een ander collegelid te worden gemandateerd om het visiedocument
namens het college van b&w van Voerendaal te ondertekenen.
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Omgevingsvisie Voerendaal

De nieuwe Omgevingswet gaat uit van de verplichting tot het vaststellen van een
omgevingsvisie. De omgevingsvisie is samenhangend en integraal en bevat de
strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange
termijn. Door economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
die nieuwe vraagstukken en opgaven met zich meebrengen, is er de behoefte
aan een dergelijke richtinggevende omgevingsvisie

akkoord
1.
Instemmen met het programma van eisen om te komen tot een
omgevingsvisie voor Voerendaal.
2.

Instemmen met het opvragen van een offerte bij adviesbureau BRO.

24049

Omgevingsvergunningen Holleweg

Op 29 juni 2015 heeft de heer Horsmans twee aanvragen om
omgevingsvergunning ingediend. Eén aanvraag ziet op het aanleggen van een
pad naar de nog te realiseren paardenstal. De andere aanvraag bevat het
uitvoeren van grondwerkzaamheden en het kappen van bomen. Beide aanvragen
hebben betrekking op het terrein aan de Holleweg 5-13 waar het bedrijf van de
heer Horsmans is gevestigd. Het college wordt geadviseerd om beide aanvragen
te weigeren. Tegen deze besluiten staat de mogelijkheid open om bezwaar (en
later beroep) in te dienen.

akkoord
1. de aanvraag om omgevingsvergunning d.d. 29 juni 2015 tenbehoeve van de
aanleg van een pad ten zuiden van LandbouwmechanisatiebedrijfHorsmans aan
de Holleweg 5-13 te weigeren;
2. de aanvraag omomgevingsvergunning d.d. 29 juni 2015 ten behoeve van het
uitvoeren van grondwerkzaamhedenen het kappen van bomen/houtopstanden
(voor zover omgevingsvergunningplichtig)bij Landbouwmechanisatiebedrijf
Horsmans aan de Holleweg 5-13 te weigeren.

23869

gunningsbesluit openbare aanbesteding
"Vervanging bedrijfsvoeruigen GV001"

In het kader van de geplande investeringen bij de buitendienst heeft op 14
september 2015 een openbare aanbesteding plaatsgevonden op basis van EMVI
criteria voor de levering van 6 nieuwe bedrijfsvoertuigen. Bij deze gehouden
aanbesteding zijn 9 inschrijvingen ontvangen waarbij Wealer B.V. het hoogst
aantal punten heeft gescoord, zie bijlage proces verbaal.

akkoord
1. In te stemmen met de voorlopige gunning aan Wealer B.V. voor een
totaalbedrag van € 199.894,05 excl. Btw, waarbij als na ommekomst van de
alcatel-termijn geen bezwaren worden ontvangen, de opdracht definitief wordt
gegund.
2. In te stemmen met, in afwijking op de Nota Inkoopbeleid, de opdrachtverlening
aan autobedrijf Kerres B.V. voor de levering van 2 Nissan e-NV200 Electric
Optima Flex voor een totaalbedrag van € 44.287,10 excl. btw en excl.
batterijhuur.

Door het faillissement van de firma Spijkstaal in juli van dit jaar hebben wij
onlangs onze opdracht voor de levering van 3 elektrische voertuigen ontbonden.
Na heroverweging is besloten om vast te houden aan het aantal van 6
werkbussen en 2 i.p.v. 3 elektrische voertuigen aan te schaffen. Deze keuze sluit
beter aan op de doorontwikkeling bij de buitendienst en zorgt er ook voor dat er
geen aanvullend krediet nodig zal zijn.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 3-11-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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