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Het aangaan van het Convenant CZ en de
regio Parkstad, 2015

In de Wmo 2015 krijgen gemeenten de verplichting om
afspraken te maken met de 'dominante' zorgverzekeraar
in hun regio rondom samenwerking. Voor de regio
Parkstad is CZ Zorgverzekeraars de dominante
zorgverzekeraar. Deze afspraken zijn voor onze regio
vastgelegd in een convenant met CZ. Zie bijlage. Dit
convenant wordt op 30 januari 2015 ondertekend.

Instemmen met:

akkoord

1. Het aangaan van het 'convenant CZ en de regio
Parkstad' voor de looptijd van 30 januari 2015 tot 1
januari 2018 met CZ Zorgverzekeraar.
2. Het machtigen van de portefeuillehouder Wmo om het
'convenant CZ en de regio Parkstad' te ondertekenen.

16131

Aanwijzing collectieve festiviteiten Apv 2015

Op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de
Apv kunnen burgemeester en wethouders per kern
jaarlijks maximaal 6 dagen of dagdelen aanwijzen als
collectieve festiviteiten, gedurende welke dagen of
dagdelen het is toegestaan de geluidsnormen met
maximaal 20 dB(A) te overschrijden. In dit kader worden
4 carnavalsdagen en per kern 2 kermisdagen
aangewezen.

Voor het jaar 2015 voor horeca-inrichtingen 14 t/m 17
februari (Carnaval) en per kern 2 kermisdagen, zoals
genoemd in dit voorstel, aan te wijzen als collectieve
festiviteiten, gedurende welke festiviteiten de
geluidsnormen met 20 dB(A) mogen worden
overschreden.

akkoord

16128

Verwijsindex Jongeren;
samenwerkingsconvenant MaastrichtHeuvelland / Parkstad Limburg 2015-2018

De Jeugdwet, die op 1 januari 2015 in werking is
getreden, vormt onder meer de basis voor de landelijke
Verwijsindex Jongeren. Dit is een elektronisch systeem
waarin persoonsgegevens worden verwerkt van
jeugdigen tot 23 jaar. Het college van B&W van elke
gemeente is verplicht om het gebruik van de Verwijsindex
te bevorderen en moet daartoe afspraken maken met de
relevante in de gemeente werkzame instanties en
functionarissen. Ook moet elke gemeente de aansluiting
van deze instanties en functionarissen op de landelijke
Verwijsindex organiseren (art. 7.1.3.1 Jeugdwet).

Het college besluit:

akkoord met wijzigingen
onder beslistpunt 8 wordt machtiging aan
wethouder geacht te worden verleend
namens de burgemeester ipv het college.

Het systeem van de Verwijsindex is weliswaar een
onderdeel van de omvangrijke decentralisatie in het
sociale domein, echter de Verwijsindex is niet nieuw. In
de Wet op de Jeugdzorg was genoemde verplichting ten

1. In te stemmen met het nieuwe
Samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren regio
Maastricht-Heuvelland / regio Parkstad-Limburg
(ingangsdatum 1-1-2015; looptijd tot en met 31-12-2018
met een optie tot verlenging met 1 jaar);
2. In te stemmen met de Procedures Regionale
Verwijsindex Jongeren Parkstad Limburg, onderdeel
vormend van het samenwerkingsconvenant;
3. In te stemmen met de
Dienstverleningsovereenkomst / bewerkersafspraken
Verwijsindex Parkstad Limburg tussen de gemeente
Heerlen en de overige Parkstadgemeenten
(ingangsdatum 1-1-2015; looptijd tot en met 31-12-2018
met de optie tot verlenging met 1 jaar) en de hierin
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aanzien van de Verwijsindex ook al opgenomen. Om
deze reden hebben de regio’s Parkstad Limburg /
Maastricht-Heuvelland enerzijds en de regio Westelijke
Mijnstreek anderzijds al in 2012 elk een
samenwerkingsovereenkomst gesloten met diverse
partijen die actief zijn op het terrein van jeugd. Hierin is
toen ook de basis gelegd voor een regionale
Verwijsindex, die is aangesloten op het landelijk systeem.
Beide overeenkomsten eindigen per 31 december 2014
en dienen daarom te worden vernieuwd.
In het licht van de nieuwe taken, dient de gemeente
Voerendaal ook zelf op de Verwijsindex aan te sluiten.

opgenomen afspraken met de gemeente Heerlen over
het functioneel beheer van de Verwijsindex Jongeren en
bewerkersafspraken op grond van art. 14 Wet
bescherming persoonsgegevens;
4. Gemeente Heerlen een volmacht te verstrekken om
namens de gemeente Voerendaal met Multisignaal ten
aanzien van de Verwijsindex Jongeren een
bewerkersovereenkomst te sluiten;
5. In te stemmen met de gemeentelijke
signaleringscriteria voor de Verwijsindex Jongeren;
6. In te stemmen met de aan de Verwijsindex Parkstad
Limburg gerelateerde kosten voor de jaren 2015 tot en
met 2018. Deze kosten ten laste brengen van het
budget Centrum Jeugd en Gezin;
7. In te stemmen met de incidentele kosten van de
gezins-/adresfunctionaliteit. Deze lasten tevens ten laste
brengen van het budget Centrum Jeugd en Gezin;
8. Wethouder Leunissen een volmacht te verstrekken
om namens uw college het nieuwe
samenwerkingsconvenant Verwijsindex Jongeren
(vermeld onder 1) en de dienstverleningsovereenkomst
met de gemeente Heerlen (vermeld onder 2) te
ondertekenen;
9. Kennis te nemen van de "Procedure Regionale
verwijsindex Jongeren”, geldend voor de regio
Maastricht-Heuvelland;
10. Kennis te nemen van de analyse Verwijsindex.
11. Om de consulenten maatschappelijke ondersteuning
/ jeugd en gezin van de afdeling Maatschappelijke
Ontwikkeling aan te wijzen als functionarissen die
namens de gemeente Voerendaal signalen ten aanzien
van jeugdigen mogen afgeven c.q. registreren in de
Verwijsindex. Verder vervult de procescoördinator
sociaal domein de functie van instantiebeheerder.
12. Kennis te nemen van de uit de overeenkomst
voortvloeiende acties:
• Opstellen procedure samenwerking/afstemming
Verwijsindex Jongeren in relatie tot toegangsteam jeugd
en sociaal wijkteam;
• Opstellen procedure interne controle van de
gemeentelijke meldingen in de Verwijsindex;
• Opstellen procedure t.a.v. afhandeling van verzoeken
van klanten betreffende
inzage/correctie/verwijdering/verzet.

16119

Tussenrapportage Verkenners Sociaal
Domein

Op basis van de uitkomsten van de Commissie Van Geel In te stemmen met de reactie op de tussenrapportage
zijn de Verkenners Sociaal Domein aan de slag gegaan
van de Verkenners Sociaal Domein
in opdracht van de provincie Limburg. Deze Verkenners
hebben een tussenrapportage opgeleverd vooruitlopend
op de definitieve rapportage. In de reactie van
Voerendaal op de tussenrapportage wordt ingezoomd op
de rol van de provincie Limburg, de toepassing van het
Rijnlandse model, het samenspel tussen
centrumgemeente en regiogemeenten én de integrale
benadering.

aangehouden
volgende week retour in het college
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aanvraag omgevingsvergunning Berlostraat
27 t.n.v. dhr. B.M.W. Linnartz en
Eickhovenstraat 19 t.n.v. de heer C.J. Bijvoet

Bij besluit van 16 september 2014 is besloten de heer
B.M.W. Linnartz, Berlostraat 25 te Voerendaal aan te
schrijven in verband met onrechtmatig gebruik van een
strook grond met Agrarische bestemming gelegen naast
zijn woning. Door het plaatsen van een
afrastering rondom, is deze strook bij de tuin getrokken.
Naar aanleiding van het kenbaar maken van het
voornemen, bij brief van 29 september 2014, om
handhavend op te treden heeft de heer Linnartz een
omgevingsvergunning ingediend ter legalisatie van het
gebruik en de plaatsing van een draadhekwerk met een
hoogte van ca. 1.30 m. Tevens heeft de heer C.J. Bijvoet,
Eickhovenstraat 19 te Voerendaal een aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend met betrekking tot de
aanleg van een grondkering op een strook grond naast
zijn woning. Zowel de heer Linnartz als de heer Bijvoet
hebben de betreffende strook grond naast hun woning
recent in eigendom overgenomen van de heer J.H.L.
Petit.
Aangezien wij ter plaatse van deze dorpsrand waarde
hechten aan de landschappelijke (onbebouwde en
onverharde) inrichting overeenkomstig de geldende
agrarische bestemming, stellen wij voor geen
medewerking te verlenen aan de inrichting van tuin en/of
erf en het legaliseren van een gaashekwerk op het
perceel van de heer Linnartz. Wij kunnen een alternatief
aanbieden in de vorm van het plaatsen van een
landschappelijk passende afrastering, voorzien van een
haag, onder de voorwaarde dat ook de aangrenzende
eigenaar, de heer Bijvoet, de strook van eenzelfde
afrastering en haag voorziet. Zodoende kunnen we een
uniforme uitstraling realiseren, die recht doet aan de
geldende bestemming en die het bestaande
stedenbouwkundige beeld verbetert. Tevens kunnen wij,
in het belang van de sociale veiligheid voor de buurt,
instemmen met het plaatsen van een tijdelijk hekwerk ter
hoogte van de doorgang richting veld. Tot slot is het
voorstel consistent richting de heer De Vries, wiens
handhavingsverzoek verleden jaar september is
gehonoreerd.

16041

Aanvulling ontwerpbestemmingsplan
Uitbreiding bedrijventerrein Lindelaufer
Gewande-Op gen Hek

Van 2 oktober 2014 tot en met 13 november 2014 heeft
het voorontwerp bestemmingsplan "Uitbreiding
bedrijventerrein Lindelaufer Gewande- Op gen Hek" ter
inzage gelegen ten behoeve van de inspraak. Gelijktijdig
is het voorontwerp toegezonden aan de wettelijke
adviseurs. In het kader van het vooroverleg is een reactie
ontvangen van de Provincie Limburg. Op basis van de
ingekomen reactie van de Provincie Limburg op het
Voorontwerp bestemmingsplan heeft nog nader ambtelijk

1. De aanvraag van de heer B.M.W. Linnartz,
Berlostraat 25 te Voerendaal inzake de ingebruikname
van het perceel kadastraal bekend Voerendaal sectie A
nr. 4785 ter grootte van 25 m² ten behoeve van de
inrichting als kruiden- /groentetuin en de plaatsing van
een erfafscheiding weigeren en de ingezette
handhavingsprocedure gericht op beëindiging van de
overtreding vervolgen.
2. Aanvrager een alternatief aanreiken, waarbij
medewerking wordt verleend aan het plaatsen van een
afrastering van houten palen met draad of schapengaas,
voorzien van (haag)beplanting onder de voorwaarde dat
deze afrastering ten behoeve van de uniforme uitstraling
eveneens wordt aangebracht op het perceel van de heer
C.J. Bijvoet.
3. Aanvrager de gelegenheid geven een aanvraag in te
dienen ten behoeve van plaatsing van een hekwerk ter
afsluiting van de opening richting akker voor de duur van
maximaal drie jaar, waarbij het hekwerk voor zover dit
grenst aan openbaar gebied aan de buitenzijde te
voorzien van een duurzaam in stand gehouden
(haag)beplanting, welk hekwerk na afloop van deze
termijn moet worden verwijderd.
4. Ingeval aanvrager gebruik maakt van de mogelijkheid
onder 2. en/of 3. met hem een overeenkomst sluiten
inzake afwikkeling van planschade alsmede het nader
vastleggen van de verplichting het bouwwerk na drie
jaar te verwijderen.
5. Medewerking verlenen aan de aanvraag van de heer
C.J. Bijvoet, Eickhovenstraat 19 te Voerendaal inzake
de aanleg van een grondkering op het perceel
kadastraal bekend Voerendaal sectie A nr. 4786 met een
totale lengte van ca. 41,5 meter onder voorwaarde dat
de grondkering maximaal 5cm. uitsteekt boven het
natuurlijke terrein.
6. Met aanvrager onder 5. een overeenkomst sluiten
inzake afwikkeling planschade-risico.
7. Geen toepassing te geven aan de meerwaardeclausule uit de verkoop-akte aangezien de bestemming
niet wijzigt en het toegestane gebruik daartoe geen
aanleiding geeft.
8. De heer J. de Vries, Berlostraat 25 te Voerendaal als
belanghebbende in het kader van de
handhavingsprocedure informeren omtrent beslispunt 1.
2. en 3.

akkoord met wijzigingen
onderdeel 3 van concept besluit aanpassen
in die zin dat het hekwerk voor het laatste
gedeelte (kooigedeelte gesitueerd voor het
bord van de gemeente) dient te worden
verwijderd en in tegenstelling tot het overige
deel ook niet vervangen mag worden door
een haag.

Besluiten om in het definitieve bestemmingsplan
akkoord
Uitbreiding bedrijventerrein Lindelaufer Gewande - Op
gen Hek een begripsbepaling op te nemen van het
begrip “lokaal bedrijf” en deze te koppelen aan de
bestemmingsomschrijving in artikel 5.1. van de regels.
De definitie van Lokaal bedrijf luidt als volgt: “Een bedrijf
met een qua herkomst, afzetmarkt en/of werknemers
overwegend lokale binding met de gemeente
Voerendaal en/of de direct omliggende landelijke
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overleg plaatsgevonden. Vanwege ziekte van de
ambtenaar bij de Provincie kon dit overleg pas
plaatsvinden op het moment dat het collegebesluit over
het Ontwerp-bestemmingsplan al was genomen.

gemeenten.”

Op basis van dit constructieve overleg is een voorstel
geformuleerd om in het bestemmingsplan een
begripsbepaling op te nemen van het begrip “lokaal
bedrijf” en deze te koppelen aan de
bestemmingsomschrijving in artikel 5.1. van de regels.
Dit betekent dat zich op de bedrijfskavels uitsluitend
bedrijven mogen vestigen die binnen de definitie van
“lokaal bedrijf” vallen. De definitie van Lokaal bedrijf luidt
als volgt: “Een bedrijf met een qua herkomst, afzetmarkt
en/of werknemers overwegend lokale binding met de
gemeente Voerendaal en/of de direct omliggende
landelijke gemeenten.”
Nu het Ontwerpbestemmingsplan op dit moment al
voorligt bij de raad, zal deze aanvulling met de
begripsbepaling worden meegenomen in het definitieve
bestemmingsplan. Daarmee kunnen wij de inhoudelijke
reactie van de Provincie Limburg alsnog volledig
meenemen en tevens duidelijkheid verschaffen naar de
ontwikkelaar en de bedrijven die zich willen vestigen op
de uitbreiding van het bedrijventerrein Lindelaufer
Gewande.
15859

Benoeming tot buitengewoon ambtenaar van
de burgerlijke stand

het college wordt voorgesteld de volgende personen tot
(buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand te
benoemen en door de rechtbank te laten beëdigen voor
de duur dat eenieder in dienst van de gemeente
Voerendaal is. Burgemeester W. Houben, afdelingshoofd
Dienstverlening W.C.M Coumans, Projectleider
Documentaire informatievoorziening C.M.H. Wijnen,
medewerkers dienstverlening S.A.H. Ubachs en M.M.
Gomes.

In te stemmen met de benoeming van Burgemeester W.
Houben, afdelingshoofd Dienstverlening W.C.M
Coumans, Projectleider Documentaire
informatievoorziening C.M.H. Wijnen, Medewerkers
dienstverlening S.A.H. Ubachs en M.M. Gomes te
benoemen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand.

akkoord

15669

bestemmingsplan Bergseweg 71 Voerendaal
inzake landgoed M.A.E. Verbeek;
voorontwerp

In juli 2012 resp. november 2012 zijn de
omgevingsvergunningen 1ᵉ e 2ᵉ fase verleend voor de
bouw van een woning aan de Bergseweg. De woning
wordt gerealiseerd in het kader van de oude regeling
Rood voor Groen (aanleg groen in ruil voor toekenning
contingent). In de periode 2005-2007 is reeds de vereiste
10ha. bos aangelegd. De bouwkavel is in 2011 verkocht.
De koper heeft alle verplichtingen met betrekking tot
duurzame instandhouding van het bos overgenomen. Bij
een controle van de bouwwerkzaamheden is ambtshalve
geconstateerd dat de nieuwe eigenaar een bouwwerk
(t.b.v. houtopslag) en een werk geen gebouw zijnde
(betonplaat) heeft gerealiseerd zonder
omgevingsvergunning en daarnaast de vergunde woning
op een andere locatie bouwt (ca. 17 meter zuidwaarts en
10 meter oostwaarts) dan vergund. Op 1 april jl. is
besloten in principe en onder voorwaarden medewerking
te verlenen aan het legaliseren van de gewijzigde
situering van de woning op basis van de feitelijke situatie

1. Medewerking verlenen aan legalisatie van de
akkoord
gewijzigde situering van de woning, gelegen Bergseweg
71 middels wijziging van het bestemmingsplan ten
behoeve van toekenning van de bestemming Gemengd
- Nieuw Landgoed met daarin opgenomen de
verschuiving van het bouwblok, binnen het bouwvlak 'bg'
realisatie van maximaal 100m² bijgebouwen alsmede
maximaal 60m² oppervlakteverharding en het
voorontwerp-bestemmingsplan 'Bergseweg 71
Voerendaal' (na aanpassing) ten behoeve van inspraak
en vooroverleg ter inzage leggen. 2. Het gewijzigde
inrichtingsplan onderdeel maken van de planregels
(voorwaardelijke verplichting) alsmede ten grondslag
leggen aan een nieuwe overeenkomst ten behoeve van
inpassing van de woning, openstelling van het landgoed
en instandhouding van het bos met padenstructuur
alsmede afwikkeling van het planschade-risico.
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met (beperkte) ontwikkelingsmogelijkheden gericht op
instandhouding van het landgoed, middels het op initiatief
van aanvrager in procedure brengen van een nieuw
bestemmingsplan.
15522

Begroting 2015 Peuterspeelzaalwerk

Voerendaal heeft 4 peuterspeelzalen in de kernen
Klimmen, Ransdaal, Ubachsberg en Voerendaal. In deze
kernen wordt op basis van het aantal peuters een VVEaanbod verzorgd. Voor 2015 vragen zij een subsidie aan
ter hoogte van € 207.050. De afgelopen jaren heeft een
professionalisering plaatsgevonden van het volledige
peuterspeelzaalwerk. Daarnaast vragen zij aan ouders
een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
De begroting is opgenomen als gerelateerde zaak.

14465

14833

Mandaatbesluit 2015 en
Budgethoudersregeling 2015

vaststelling bestemmingsplan Kerkstraat 4 te
Ubachsberg; concept-raadsvoorstel

Vanwege de gewijzigde organisatiestructuur, wijziging
van een aantal (wettelijke) grondslagen en vanuit
praktisch oogpunt is het noodzakelijk/wenselijk het
vigerende mandaatbesluit in te trekken en een nieuw
mandaatbesluit te nemen. Bij het mandaatbesluit behoort
een bevoegdhedenlijst, waarin de bevoegdheden zijn
vermeld, die door het college, dan wel afzonderlijk door
de burgemeester, worden gemandateerd aan de
Directeur. Aan het college wordt tevens verzocht toe te
staan dat onder(-onder)mandaat wordt verleend door
Directeur en Afdelingshoofden. De OR heeft een positief
advies uitgebracht. Aanvullend op vaststelling van het
nieuwe mandaatbesluit dient ook een nieuwe
budgethoudersregeling te worden vastgesteld.

• Toekennen van het subsidiebedrag van € 207.050 aan akkoord
stichting peuterspeelzaalwerk Voerendaal voor de
uitvoering van peuterspeelzaalwerk in de gemeente
Voerendaal. Dit is het bedrag inclusief indexering en een
VVE aanbod in de kern Ubachsberg.
Toekennen van het subsidiebedrag van € 207.050 aan
stichting peuterspeelzaalwerk Voerendaal voor de
uitvoering van peuterspeelzaalwerk in de gemeente
Voerendaal. Dit is het bedrag inclusief indexering en een
VVE aanbod in de kern Ubachsberg.
- vast te stellen bijgevoegd Mandaatbesluit gemeente
Voerendaal 2015 en bijbehorende Bevoegdhedenlijst
mandaat gemeente Voerendaal 2015;

akkoord met wijzigingen

akkoord met de kanttekening dat in afwijking
van het voorstel het mandaat onder 3.4.1
- toe te staan dat door de Directeur en Afdelingshoofden van de regeling beperkt blijft tot het
onder(-onder)mandaat wordt verleend;
afdelingshoofd vanuit het zgn. "4 ogen
principe".
- alle eerdere aan functionarissen van de gemeente
Voerendaal verleende mandaten in te trekken;
- vast te stellen bijgevoegde Budgethoudersregeling
gemeente Voerendaal 2015;
- de Budgethoudersregeling gemeente Voerendaal 2010
d.d. 25 januari 2011 in te trekken.

Het ontwerp-bestemmingsplan 'Kerkstraat 4 te
Het bestemmingsplan 'Kerkstraat 4 te Ubachsberg', met
Ubachsberg' heeft vanaf 15 oktober 2014 gedurende zes bijlagen, ter vaststelling aan de gemeenteraad
weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan bevat de voorleggen.
planologische regeling voor de bouw van een
bedrijfsloods van 595m² voor Aelmans ECO op de locatie
Kerkstraat 4 te Ubachsberg. Er is een zienswijze
ontvangen van M. Crombach, eigenaar van het
aangrenzende bedrijfsperceel.

niet akkoord

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op .
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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