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24493

verzoek verlengen begunstigingstermijn
opgelegde last onder dwangsom
(handhavingsprocedure jegens Ploumen,
Winthagen 11 te Voerendaal)

Op 12 augustus 2015 hebben wij de overtreder een last onder dwangsom
opgelegd ten aanzien van een aantal geconstateerde overtredingen, waarbij
tevens de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) legalisatie is geboden. Op 12 november
2015 verloopt de begunstigingstermijn om aan de opgedragen last te voldoen. De
overtreder heeft inmiddels aangegeven toch voor de gedeeltelijke legalisatie te
kiezen en vraagt om verlenging van de begunstigingstermijn.

akkoord
1. overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van
hetcollege om de opgelegde begunstigingstermijn te verlengen met 12 weken;
2.indien gedurende de begunstigingstermijn op enig moment (gedeeltelijk)
concreet zichtop legalisatie ontstaat besluit het college tevens tot
(gedeeltelijke)beëindiging van de lopende handhavingsprocedure;

24443

Najaarsrapportage 2015

In het kader van de budgetcyclus en ingevolge de desbetreffende artikelen van
de financiële verordening ex 212 gemeentewet, is de najaarsrapportage 2015
opgesteld. Deze najaarsrapportage geeft inzicht in de financiële stand van zaken,
inclusief een bijstelling van de begroting op basis van raads- en collegebesluiten
t/m de maand oktober 2015.

akkoord met wijzigingen
Instemmen met de najaarsrapportage 2015 en deze aanbieden aan de raad voor
de vergadering van 17 december a.s. om de (noodzakelijke)
begrotingswijzigingen te autoriseren met de aantekening dat enkele bedragen
nog aangepast worden aan de actualiteit(talent werkt ophogen naar 10.000 euro
en aanpassen van bedrag algemene uitkering) en dat in rapportage wordt
opgenomen aan het egalisatiefonds OZB een bedrag toe te voegen van 400.000
euro gelet op nu al grotendeels inzichtelijk en verwachte resultaat jaarrekening.

24354

Ontwerp besluit weigering
omgevingsvergunning schuilstal
Retersbeek

Op 1 juni 2015 heeft mevrouw C.H.A. Bruls een aanvraag ingediend voor het
bouwen van een halfopen paardenstal op het perceel kadastraal bekend
gemeente Voerendaal, sectie L, nummer 242. Het college wordt verzocht om de
aanvraag te weigeren door een negatief ontwerp-besluit ter inzage te leggen.
Tegen het ontwerp-besluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Na de
zienswijzenperiode van zes weken wordt het college opnieuw geraadpleegd voor
het nemen van het definitief besluit.

akkoord
Het college besluit:
- geen medewerking te verlenen aan de aanvraag van mevrouw C.H.A. Bruls d.d.
1 juni 2015 die strekt tot het oprichten van een halfopen paardenstal op het
perceel kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie L, nummer 242;
- ter uitvoering hiervan het ontwerp-besluit (zie bijlage 1) vast te stellen en
gedurende zes weken ter inzage te leggen.

24256

handhavingsverzoek jegens Dullens,
Colmont 1, inzake gebruik potstal

Op 12 augustus 2015 hebben wij via een e-mail een handhavingsverzoek
ontvangen. Na onderzoek van de situatie ligt momenteel besluitvorming voor.

akkoord
De handhavingsverzoeker schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit
van het college om het verzoek af te wijzen, wegens het ontbreken van
eenjuridische grondslag.

23471

ontwerp wijzigingsplan Colmont 1, G.
Dullens; inspraakreacties
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In mei 2013 heeft het college besloten in principe medewerking te verlenen aan
het namens de heer G.J.J. Dullens ingediende principeverzoek tot het vergroten
van de agrarische bouwkavel en het veranderen van de milieu-inrichting op het
adres Colmont 1 te Voerendaal, kadastraal bekend gemeente Voerendaal, sectie
H, nummer 637. In dit kader heeft aanvrager een voorontwerp-wijzigingsplan

akkoord
1. Instemmen met bijgevoegde Inspraaknota in het kader van het voorontwerpwijzigingsplan Colmont 1 te Voerendaal.
2. Nadat door aanvrager de noodzakelijke aanpassingen, zoals in deze nota
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Nota reserves en voorzieningen 2015

Belastingverordeningen 2016

Verordening rechtspositie wethouders,
raads- en commissieleden

opgesteld, dat in oktober 2014 voor inspraak ter inzage is gelegd. Er zijn door
tien omwonenden inspraakreacties ingediend. De ingebrachte reacties betreffen
een veelheid aan bezwaren op meerdere onderwerpen. De ontvangen reacties
gaven onder meer aanleiding aanvrager te verzoeken een akoestisch rapport op
te stellen naar de geluidsemissie van de activiteiten en werkzaamheden voor de
toekomstige situatie bij de inrichting gelegen aan Colmont 1. De inspraakreacties
zijn inmiddels allemaal beoordeeld. Een aantal aanpassingen van het
wijzigingsplan is ons inziens noodzakelijk. Na aanpassing van het wijzigingsplan
kan het ontwerp-plan ter inzage worden gelegd, waarna het college onder
beantwoording van eventuele ontvangen zienswijzen, het wijzigingsplan definitief
kan vaststellen.

genoemd, in het ontwerp-wijzigingsplan zijn doorgevoerd, dit ontwerp-plan
gedurende zes weken ter inzage leggen.

Op basis van de financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet is bepaald
dat het college eens in de 2 jaar een nota reserves en voorzieningen aanbiedt
aan de raad. Ten opzichte van de regelgeving op basis waarvan de voorgaande
nota is opgesteld zijn geen wijzigingen in de regelgeving meer aangebracht. De
actualisering van de voorliggende nota richt zich daarom met name op het aantal
en de omvang van reserves.

akkoord
Het college besluit:

Jaarlijks dienen voor 1 januari de belastingverordeningen voor het daaropvolgend
jaar door de raad te worden vastgesteld. Met het vaststellen van de
belastingverordeningen 2016 worden tevens de belastingtarieven voor 2016
vastgesteld. Alle onroerende zaken van de gemeente krijgen op 1 januari 2016,
met waardepeildatum 1 januari 2015, een nieuwe WOZ-waarde. De nieuwe
WOZ-waarde wordt via beschikkingen, vermeld op de gecombineerde aanslagen
2016 aan de belanghebbenden meegedeeld. De nieuwe waarde geldt alleen voor
het tijdvak 2016.

akkoord
Voorgesteld wordt de belastingverordeningen 2016 door de raad, conform
bijgevoegd raadsvoorstel, in haar vergadering van 17 december 2015 te laten
vaststellen.

Als gevolg van wijzigingen in de rechtspositiebesluiten voor wethouders en
raads- en commissieleden is bijgaande nieuwe verordening rechtspositie
wethouders, raads- en commissieleden opgesteld.

aangehouden

3. Indieners van de inspraakreacties hiervan in kennis stellen.
4. Met aanvrager een overeenkomst sluiten inzake afwikkeling risico planschade
alsmede aanleg en instandhouding landschappelijke inpassing.

• in te stemmen met voorliggende nota reserves en voorzieningen 2015 en
• bijgevoegde nota reserves en voorzieningen 2015 ter vaststelling door te leiden
naar de raad.

Het betreft de volgende belastingverordeningen:
- Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen
2016;- Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016;Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016;- Verordening
op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016;- Verordening op de
heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016;- Verordening op de heffing
en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016;- Verordening op de heffing en
de invordering van staangeld 2016;- Verordening op de heffing en de invordering
van marktgelden 2016;- Verordening op de heffing en de invordering van leges
2016;- Verordening op de kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 17-11-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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