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Voortgang huisvesting vergunninghouders

Op 19 januari 2017 heeft de raad van Voerendaal ingestemd met een aantal
akkoord
maatregelen om te kunnen voldoen aan de taakstelling huisvesting
In te stemmen met de brieven aan raad en provincie Limburg.
vergunninghouders. Op 17 maart 2017 heeft de provincie Limburg een brief
gestuurd, waarin zij een chronologie van de contactmomenten tussen gemeente
en provincie schetst én waarin zij haar rol en activiteit bij de taakstelling
huisvesting vergunninghouders weergeeft. Met bijgaande brieven worden raad en
provincie Limburg geïnformeerd over de voortgang huisvesting
vergunninghouders.

37637

realiseren Bed en Breakfast in de woning
Schoolstraat 5 t.n.v. P.C.P.C. Habets

De heer P.C.P.C. Habets heeft een voorlopig koopcontract getekend voor de
aankoop van de woning Schoolstraat 5 te Klimmen mede met het oog op het
realiseren van verblijfsrecreatie in de vorm van twee B&B-kamers. Het pand is
aangewezen als ‘karakteristiek pand’. Panden met de aanduiding ‘karakteristiek’
zijn in beginsel geschikt voor realisatie van kleinschalige verblijfsrecreatie
middels toepassing van een in het bestemmingsplan opgenomen
afwijkingsbevoegdheid

akkoord
1. Medewerking verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning van de
heer P.C.P.C. Habets met betrekking tot realisatie van twee B&B-kamers in de
woning Schoolstraat 5 te Klimmen, onder voorwaarde van duurzame
instandhouding en beschikbaarstelling van parkeerplaatsen op eigen terrein.
2. Met aanvrager de gebruikelijke overeenkomst inzake afwikkeling van risico op
planschade afsluiten.

37560

Gebiedsontwikkeling Land van Kalk

De gebiedsontwikkeling Land van Kalk heeft tot doel de kalkplateaus van
Ubachsberg en Bocholtz duurzaam te ontwikkelen door het toevoegen van
innovatieve recreatief-toeristische concepten en het verbinden van produkten en
diensten van lokale ondernemers in het gebied.

akkoord
1. Besluiten om focus aan te brengen in de gebiedsontwikkeling Land van Kalk
en als gemeente een actieve rol te spelen bij de volgende 5 speerpunten:

Het college van B&W besluit om focus aan te brengen met 5 speerpunten voor
de gebiedsontwikkeling waar de gemeente ook een actieve rol in speelt. Het
college besluit om een subsidie van € 9.000,- te verstrekken aan de coöperatie
Land van Kalk voor de gebiedspromotie. Het college neemt een positief
principestandpunt in ten aanzien van het plan voor innovatieve vakantiewoningen
op de gronden rondom de Bernardushoeve in combinatie met de upgrading van
de Bernardushoeve.

Besluit

a) Planuitwerking en realisatie van een toegangspoort (met natuurtransferium) bij
de Kunradersteengroeve;
b) Planuitwerking en realisatie van de toegangspoort (met natuurtransferium) in
Mingersborg ten behoeve van de dagrecreatie;
c) Het verbeteren van de recreatieve ontsluiting middels een veilige
fietsverbinding langs de Vrakelbergerweg, Mingersborgerweg en de Daelsweg;
d) Bijdragen aan de gebiedspromotie Land van Kalk;
e) Faciliteren van de planuitwerking voor de Fluistertoren.
2. Het innemen van een positief principestandpunt ten aanzien van het plan voor
innovatieve vakantiewoningen op de gronden rondom de Bernardushoeve in
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combinatie met de upgrading van de Bernardushoeve. Het college geeft opdracht
aan de portefeuillehouder om de vervolgstappen met initiatiefnemers en IBA vorm
te geven en te komen tot een gedragen plan met ruimtelijke onderbouwing,
waarmee de planologische procedure kan worden gestart.
3. Besluiten om aan de coöperatie Land van Kalk een subsidie van € 9.000,- te
verstrekken voor de gebiedspromotie en het Land van Kalk-evenement.
37429
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Plaatsen glas-in-lood-ramen in
gemeentelijke accommodatie

GR het Gegevenshuis Jaarrekening 2016,
bijgestelde begroting 2017 en Begroting
2018

Na de brand in het oude gemeentehuis zijn 2 glas-in-lood-ramen van kunstenaar
Hans Truien bewaard gebleven en tijdelijk opgeslagen bij de buitendienst. Voor
de 2 ramen wordt nu een gepaste locatie gezocht. Eén van de mogelijkheden
biedt de raadzaal.

akkoord
Het college besluit om de glas- in loodramen van Truien:

Op 3 april 2017 heeft het Gegevenshuis de jaarrekening 2016, de bijgestelde
begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 ingediend (t.a.v. de
gemeenteraad).

akkoord
In te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2016 en deze ter kennisname aan
te bieden aan de raad

Op 27 maart 2017 heeft het Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis de
jaarrekening 2016 voorlopig vastgesteld.

in te stemmen met de bijgestelde begroting 2017 en de meerjarenbegroting 20182021 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad in de vergadering van 8 juni
2017

De bijgestelde begroting 2017 is voor Voerendaal € 4.835 hoger dan geraamd.
Dit wordt veroorzaakt door een eenmalige bijdrage in de personeelskosten (IKB)
en 0,8% stijging van personeelskosten en hogere kosten
voor facilitair/huisvesting.

1. te plaatsen in de Raadzaal (op pootjes en recht tegenover elkaar);
2. opdracht te verlenen aan firma Flos voor de uitvoering;
3. wel of niet verzekeren van de glas- in loodramen;
4. de benodigde middelen beschikbaar te stellen vanuit de vrije budgetruimte
begroting 2017.

geen gebruik te maken van de mogelijkheid voor indienen van een zienswijze.

Vanaf de begroting 2018 wordt een structurele post voor de uitvoering van de
strategische agenda opgenomen (€ 4.027 voor Voerendaal).

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 18-04-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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