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37383

ontwerpbegroting 2018 en
ontwerpmeerjarenraming 2018-2022
BsGW

Na in december 2016 de kadernota 2018 te hebben opgesteld zijn op 23 februari
2017 door het dagelijks bestuur van BsGW in concept de begroting 2018 en
meerjarenraming 2018-2022 vastgesteld. Als deelnemende gemeente aan deze
gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de gelegenheid gesteld om haar
zienswijze hierover naar voren te brengen.

akkoord
• De raad geen zienswijze bij de conceptbegroting 2018 en conceptmeerjarenraming 2018-2022 van BsGW te laten inbrengen.

37372

Handhaving boogkas Kaardenbekerweg

Op een agrarisch perceel in Craubeek is zonder omgevingsvergunning een
boogkas gerealiseerd in strijd met de regels van het bestemmingsplan. De locatie
is landschappelijk zeer gevoelig gelegen in een beekdal en op een helling.
Legalisatie wordt daarom niet wenselijk geacht. Voorgesteld wordt om
handhavend op te treden door het opleggen van een last onder dwangsom.

akkoord
1. de overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen van
het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtreding
middels een last onder dwangsom;
2. geen medewerking te verlenen aan legalisatie van de boogkas op het perceel
kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie N, nummer 36 (t.o.
Kaardenbekerweg nr. 20);
3. indien tijdig aan de onder 1. bedoelde (aangekondigde) last wordt voldaan,
tevens te besluiten tot beëindiging van de handhavingsprocedure.

37267

Kader Intergemeentelijke Structuurvisie
Ruimtelijke Economie

Op niveau van Zuid Limburg wordt gewerkt aan de uitwerking van het provinciaal
omgevingsplan Limburg (POL) middels het opstellen van een Intergemeentelijke
structuurvisie Ruimtelijke Economie. Hierin worden op Zuid-Limburgse schaal
afspraken over het terugdringen van het overaanbod op het gebied van
detailhandel en kantoren en het faseren van de uitgifte van bedrijventerreinen.

akkoord
• Instemmen met de hiërarchie van winkelgebieden en de kaarten met de
afbakening van winkelgebieden, kantoren en bedrijventerreinen.
• Kennis nemen van de notitie Q&A's en de notitie Bespreeklocaties Winkels.

Voorgesteld wordt in te stemmen met een aantal kaderstellende documenten die
als basis gaan dienen voor deze Intergemeentelijke structuurvisie Ruimtelijke
Economie.
37243

Mandaat deelname aanbesteding
schoonmaak gemeentehuis en werf door
SSC-ZL

Deelname aanbesteding schoonmaak gemeentelijke gebouwen door SSC-ZL en
mandaatverlening aan afdelingshoofd Bedrijfsvoering.

akkoord
Deelname aanbesteding schoonmaak gemeentelijke gebouwen door SSC-ZL en
mandaatverlening aan afdelingshoofd Bedrijfsvoering.

37132

Inkoopvoorstel werktuigen
sportveldonderhoud Buitendienst

In het kader van de omvorming van de Buitendienst naar gemeentelijk Leer-Werk
Bedrijf en de daarbij horende aanvullende taken, is uitbreiding van het
machinepark noodzakelijk. Hiertoe behoort ook het groot onderhoud van de
sportvelden. Daarvoor dient onderstaand inkooptraject te worden opgestart. Het
gaat hier om 4 werktuigen die ingezet kunnen worden ten behoeve van beheer
en onderhoud van sportvelden en gazons.

akkoord
• Het College van Burgemeester en Wethouders besluit in te stemmen met:
• 1. Het voorgestelde inkooptraject;
• 2. Mandatering voorlopige en definitieve gunningsopdrachten aan
afdelingshoofd Ruimte en Omgeving, mits passend binnen beschikbaar krediet
en geen bezwaren worden ontvangen.
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Een van de doelen van het leer-werkbedrijf is mensen werk en praktijkervaring te
laten op doen in de openbare ruimte. Om een breed en gevarieerd takenpakket
aan te bieden, wordt er op gebied van onderhoudstaken naar de toekomst steeds
minder uitbesteed en steeds meer door 'eigen' mensen uitgevoerd. Hier is vanuit
de samenleving breed draagvlak voor.
Meervoudig onderhands Inkooptraject op basis van laagste prijs:
Perceel 1: Sandspreader
Perceel 2: Combinator
Perceel 3: Eco Dresser
Perceel 4: Doorzaaimachine
37094

Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang

Vanuit de rijksoverheid is de opdracht verstrekt om per 1 januari 2018 als
gemeenten zorg te dragen voor een harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en
kinderopvang. Deze harmonisatie heeft betrekking op financiële en inhoudelijke
aspecten. Onder leiding van een extern adviseur heeft de gemeente in nauwe
afstemming met het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang een voorstel
ontwikkeld voor deze harmonisatie in de gemeente Voerendaal. De
invoeringsdatum voor dit voorstel is 1 september 2017. De financiële
harmonisatie heeft een financieel positieve impact voor de gemeente, omdat
tweeverdienende ouders vanaf het moment van harmonisatie in aanmerking
komen voor de kinderopvangtoeslag van de rijksoverheid en dus in veel mindere
mate afhankelijk zijn van subsidiëring door de gemeente.

akkoord
Het college stemt in met het voorliggende harmonisatievoorstel om per 1
september 2017 de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk in te
voeren.
Het college stemt in met de toekenning van een compensatiebijdrage voor de
frictiekosten voor de implementatie van de nieuwe werkwijze ter hoogte van €
19.600,- en een bijdrage aan eenmalige expertise versterking op de werkvloer €
19.000,Het college geeft de opdracht om huurovereenkomsten op te stellen voor de
Voerendaalse peuterspeelzalen en een marktconforme huurprijs te berekenen
per 1 september 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 11-04-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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