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Concept programmabegroting 2018 - 2021

De bijgevoegde concept programmabegroting 2018-2021 is in overleg met de
vakafdelingen en de portefeuillehouders samengesteld. De begroting wordt 5
oktober a.s. aangeboden aan de raad en 26 oktober middels een
raadsconferentie toegelicht. Vaststelling van de begroting is voorzien in de
raadsvergadering van 9 november a.s.

akkoord
In stemmen met:

Op 18-04-2017, 24-05-2017 en 21-08-2017 zijn respectievelijk BSO De
Foekepot, KDV op ’t Bergske en KDV “Zoet” door de GGD Zuid Limburg
onderworpen aan een onaangekondigd jaarlijks onderzoek. Tijdens deze
inspecties is geconstateerd dat niet alle getoetste voorwaarden voldoen aan de
Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD Zuid Limburg
adviseert uw college om handhavend op te treden conform de adviezen in de
bijgevoegde inspectierapporten en het vastgestelde handhavingsbeleid. In alle
drie de gevallen is sprake van een herstellend traject, en wordt geadviseerd om
een schriftelijke aanwijzing te geven.

akkoord
1. De overtreders schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen
van het college om een schriftelijke aanwijzing te geven.

41107

Voornemen tot het geven van schriftelijke
aanwijzingen aan buitenschoolse opvang
De Foekepot en kinderdagverblijven Zoet
en op ‘t Bergske

• de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 inclusief
financieel dekkingsplan;
• de doelstellingen en de daaraan gekoppelde prioriteiten en overige
onderwerpen zoals opgenomen in de programma's van de programmabegroting
2018.

Alvorens uw college overgaat tot het daadwerkelijk geven van een schriftelijke
aanwijzing, dienen de organisaties in de gelegenheid te worden gesteld hun
zienswijze hieromtrent naar voren te brengen.
41105

BTW-onderzoek

Als gevolg van nieuwe producten en gewijzigde jurisprudentie is het noodzakelijk akkoord
om de gehele financiële administratie te screenen op juiste toepassing van fiscale In te stemmen met het verrichten van een BTW-onderzoek (optie 2) voor de jaren
labeling. Dit ter voorkoming van boetes en of exploitatiegevolgen achteraf ivm
2012 t/m 2016.
meerjarige foute labeling.
Uw college wordt verzocht in te stemmen met een BTW-onderzoek (optie 2).

41041

Traject Toekomstvisie Beschermd wonen
en opvang Parkstad
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Vanaf 2020 wordt de gemeentecentrum-constructie voor beschermd wonen en
opvang afgeschaft. Alle regio’s dienen door de raad een Visiedocument te laten
vaststellen: ‘Toekomst Beschermd Wonen en Opvang’. In deze notitie wordt u op
de hoogte gebracht van de op handen zijnde veranderingen en de wijze waarop
we in Parkstad een toekomstvisie willen ontwikkelen. Tevens wordt u gevraagd
de gemeenteraad middels bijgevoegde brief hierover te informeren.

akkoord
Het college van B&W informeert de gemeenteraad over:
• de op handen zijnde veranderingen op het gebied van Beschermd wonen en
maatschappelijke opvang;
• de wijze waarop we met betrokkenen een toekomstvisie willen ontwikkelen.
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Conceptraadsvoorstel inzake wijziging
afvalinzameling: 1) Invoering 2de fase
afvalinzamelplan 2) Inspraak wijziging
inzamelfrequentie restafvalcontainers 3)
Aanpassing afvaltarieven

In 2013 hebben de gemeenteraden van de Rd4-gemeenten ingestemd met het
Afvalbeheersplan 2014-2020. STAP 1 van dit plan is inmiddels gerealiseerd. Om
aan de doelstellingen te kunnen voldoen (bronscheiding van minimaal 75% en
maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar in het jaar 2020) dient STAP 2
van het Afvalbeheersplan te worden ingevoerd.

akkoord
• 1. In te stemmen met de invoering van de 2de fase van het Afvalinzamelplan,
waaronder:de invoering van de gescheiden inzameling van GFT bij de
hoog/stapelbouw, èn;
• het voornemen de inzamelfrequentie voor restafval te verlagen van éénmaal per
2 weken naar éénmaal per 4 weken en hiervoor de inspraak op te starten;
2. Aan te sluiten bij het advies van het Algemeen Bestuur (AB) van de Rd4 met
betrekking tot de tariefstelling voor het variabele deel van de Afvalstoffenheffing,
inhoudend:
• een verhoging van het tarief voor de ondergrondse inzameling van restafval met
45% in 2018 en 10% in 2019;
• een verhoging van het tarief voor de containers voor restafval met 10% in 2018
en 10% in 2019.

40985

Zo doen we dat in Parkstad

In het Regionaal Management Team (RMT) is de grip op Verbonden Partijen
besproken. Hierin is wens uitgesproken om de afstand tussen de raad en GR-en
te verkleinen en de betrokkenheid van de raden aan de voorkant van het
(begrotings-)proces te vergroten. Als antwoord hierop zijn zeven van de acht
Parkstad-gemeenten het project “Zo doen we dat in Parkstad” gestart.

akkoord
Kennis te nemen van de inhoud en aanpak beschreven in de bijlage "Zo doen we
dat in Parkstad";
In te stemmen met de Raadsinformatiebrief.

De Parkstadgemeenten geloven in de noodzaak van samenwerking binnen GRen en het project “Zo doen we dat in Parkstad”. Hiermee kunnen raden hun
kaderstellende en toezichthoudende rol efficiënter en effectiever inzetten. Tevens
stimuleert het de GR-en en de raad om continue in gesprek te blijven, waardoor
de verbinding met de GR-en verbeterd wordt.
Binnen het project ‘Zo doen wij dat in Parkstad’ zijn pilots gestart met RD4,
Stadsregio Parkstad Limburg, WOZL, Kompas en Gegevenshuis. Als basis voor
deze pilots is de bijlage ‘Zo doen wij dat in Parkstad’ ontwikkeld. Deze bijlage en
bijgevoegde Raadsinformatiebrief zijn eind juni in RMT besproken en akkoord
bevonden. Met ingang van de begrotingscyclus 2019 zullen de P&C-cycli van de
vijf pilot GR-en op deze manier worden ingericht.
Concreet betekent dit dat GR-en de raden in het najaar 2017 informeren over de
Algemene en Financiële Beleidskaders (AFBK) en dat de begroting 2019 uiterlijk
in april 2018 aan de raden wordt aangeboden. Vanuit de Parkstadgemeenten
wordt vervolgens geprobeerd om een gezamenlijke zienswijze voor te bereiden.
40475

Functionele integratie SimpelveldVoerendaal

Voor het zomerreces 2016 hebben de raden van Simpelveld en Voerendaal
opdracht gegeven aan de colleges om de functionele integratie van beide
gemeenten vorm te geven. Met het vaststellen van het Integratieplan in
december 2016 is het startpunt gemarkeerd voor de ontwikkeling van
implementatieplannen. In de besluitvorming over het integratieplan is functionele
integratie geduid in drie verschijningsvormen:
• Vorm 1
Hiërarchische betekenis: Eigen organisatie
Functionele betekenis: Integratie van taakonderdelen
• Vorm 2

akkoord met wijzigingen
Onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraden, in te
stemmen met de functionele integratie vorm 1 voor de gehele ambtelijke
organisatie per 1 januari 2018.
Onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraden, in te
stemmen met de functionele integratie in vorm 3 van het taakveld Bedrijfsvoering
van de gemeenten Simpelveld en Voerendaal per 1 juli 2018;
Onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraden, in te
stemmen met het nader bepalen van datum, vorm en locatie voor functionele
integratie van de overige taakvelden in het eerste kwartaal 2018;
In te stemmen met de opdrachtverlening voor Werkklimaat, Aansturing en
Werkorganisatie;

Hiërarchische betekenis: Dienstverleningsovk individueel
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Functionele betekenis: Integratie van beleid/uitvoering

Kennis te nemen van de Strategische afweging, Randvoorwaarden, het
samenvattend overzicht van de implementatieplannen en de 27
implementatieplannen.

• Vorm 3
Hiërarchische betekenis: Detachering afdeling(-sonderdelen)
Functionele betekenis: Integratie van afdeling

In lijn met het besluit van de raden van 2016 wordt het domein Bedrijfsvoering als
eerste geïntegreerd. Vanaf 1 juli 2018 is deze integratie fysiek en functioneel een
feit in vorm 3.
In alle gevallen is op 1 januari 2018 een functionele integratie in vorm 1 (of
verdergaand) gerealiseerd. Dit betekent dat kennisuitwikkeling/stroomlijnen van
werkprocessen (uitvoerend), advisering (tactisch) en/of harmonisering beleid
(strategisch) vorm krijgen voor elk van de 27 taakvelden.
Op basis van een weging van de 4k’s, pragmatische gronden en de invulling van
de randvoorwaarden zal de functionele integratie van de overige domeinen
worden opgepakt. In het eerste kwartaal 2018 wordt duidelijk op welke manier,
volgorde en tijd de resterende bedrijfsonderdelen geïntegreerd worden: hiervoor
wordt medio maart 2018 een voorstel voorgelegd aan de colleges over vorm,
datum en locatie van de functionele integratie. Waar mogelijk en waar
randvoorwaarden geen belemmering vormen wordt functionele integratie in vorm
2 en 3 ingevuld. In 2020 vindt de eindoplevering van de functionele integratie
plaats.
38069

wijziging gebruik bedrijfswoning
Valkenburgerweg 45A P. Daniëls t.b.v.
reguliere bewoning

Installatiebedrijf Daniëls B.V. is gevestigd aan de Valkenburgerweg 45
Voerendaal. In oktober 2015 is het bestemmingsplan Voerendaal-Kunrade
vastgesteld. In dit bestemmingsplan heeft de woning van de bedrijfsvoerder, de
heer P.E.J. Daniëls, Valkenburgerweg 45a, op diens verzoek, de bestemming
bedrijfswoning gekregen.

akkoord
1. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van de heer
P.E.J. Daniëls met betrekking tot wijziging gebruik van de bedrijfswoning
Valkenburgerweg 45a ten behoeve van reguliere bewoning.2. Met aanvrager
een planschadecontract afsluiten ter afwikkeling van het risico op planschade.

De heer Daniëls wil, met het oog op de toekomst (afbouwen werkzaamheden en
op termijn afstoten van het bedrijf), afwijken van het vigerende bestemmingsplan
door het gebruik van de bedrijfswoning aan te passen door tevens
burgerbewoning van de woning Valkenburgerweg 45a toe te staan. Hierdoor ziet
de heer Daniëls meer mogelijkheden om het bedrijf en de woning los van elkaar
te verkopen.
In beginsel bestaat geen bezwaar tegen de gevraagde ontwikkeling. Middels
omgevingsvergunning kan medewerking worden verleend. Omdat uit akoestisch
onderzoek blijkt dat maatwerkvoorschriften noodzakelijk zijn, is een melding
Activiteitenbesluit ingediend, waarin maatwerkvoorschriften aan de inrichting
worden opgelegd. Deze maatwerkvoorschriften maken aannemelijk dat ter
plaatse van de woning een goed woon- en leefklimaat kan worden
gegarandeerd.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 03-10-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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