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39331

verslag gesprek minister I&M over
kernveiligheid België

Medio mei 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers
van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de minister van Infrastructuur en Milieu.
Tijdens dit gesprek is stilgestaan bij informatievoorziening, crisisvoorbereiding en
toezicht ten aanzien van kernveiligheid in België. Het betreffende
gespreksverslag is door de minister aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg
gestuurd en wordt nu ter kennisname naar raad en college gestuurd.

akkoord
In te stemmen met de raadsinformatiebrief over kernveiligheid België.

39320

Meicirculaire 2017 gemeentefonds

De meicirculaire geeft een meerjarig positief (bruto) effect van respectievelijk
akkoord
€ 403.000, € 555.000, € 646.000, € 681.000 en € 702.000 voor de jaren 2017 t/m Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief meicirculaire 2017.
2021.
Dit effect wordt met name veroorzaakt door loon- en prijsbijstelling 2017 bij zowel
de algemene uitkering als de integratie-uitkering Sociaal Domein. Daarnaast zijn
er extra middelen opgenomen in verband met uitkering groeiruimte 2018 (WMO
oud en WMO-AWBZ), correctie herinstromers Wlz, extramuralisering 2018 en
nieuwe decentralisatie-uitkering armoedebestrijding kinderen.

39223

Reactie rapport Ombudsman
"Woonwagenbewoner zoekt Standplaats"

De Ombudsman heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie van
woonwagenbewoners. Centraal daarbij stond de vraag "Handelt de Nederlandse
overheid, centraal en decentraal, vanuit het perspectief van de
woonwagenbewoners, betrouwbaar in het borgen van hun mensenrechten, en
meer in het bijzonder het recht op een eigen culturele identiteit?".

akkoord met wijzigingen
In te stemmen met de reactie naar de Ombudsman op het rapport
"Woonwagenbewoner zoekt standplaats" met een tekstuele wijziging in de brief.

Gemeenten worden expliciet gevraagd om te reageren op de conclusies van het
onderzoek. Vanuit Voerendaal wordt een reactie verstuurd die ingaat op recente
ervaringen met woonwagenbewoners in het licht van mensenrechten en culturele
identiteit.
39182

Deelname aan project Talentontwikkeling
Parkstad Popstad
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Talentontwikkeling Parkstad Popstad is een initiatief van: de Oefenbunker
akkoord
Landgraaf, Stichting Popmuziek Parkstad en Poppodium Nieuwe Nor. Zij hebben Het college stemt in met deelname aan het project Parkstad Popstad
een projectvoorstel ontwikkeld waarin zij de krachten bundelen om talent in onze Talentontwikkeling en verstrekt een bijdrage voor 3 jaar van € 2.825,regio op het gebied van popmuziek te versterken. Het plan is gebaseerd op 3
sporen: 1. bandcoaching; 2. optredens en ervaring opdoen en 3. bandbegeleiding
(artist in residence). De 3 initiatiefnemers hebben dit plan ontwikkeld en vragen
een bijdrage van 1/3 van de totale kosten aan alle Parkstadgemeenten (via de
verdeelsleutel inwoneraantal) 1/3 aan de provincie en financieren 1/3 uit eigen
middelen. Zij vragen eenmaal een bijdrage voor 3 jaar daarna wordt dit project
ingebed in de structurele aanpak van de organisaties. voor de gemeente
Voerendaal betekent dit een bijdrage van €2.825,-- voor 3 jaar.
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39059

Tegemoetkoming lesgeld VVO Schunck

Jolien Knoben is inwoner van gemeente Voerendaal en wil graag na de
middelbare school een opleiding volgen aan de musical-vakopleiding. Om haar
toelatingskans te vergroten wil zij de Voorbereidende Vakopleiding Muziek en
Dans volgen bij SCHUNK* in het schooljaar 2017/2018. Aangezien
Voerendaal de woongemeente is van Jolien, wordt voor de VVO-opleiding door
SCHUNK* € 3.385 in rekening gebracht. Dit staat in schril contrast met het tarief
voor een leerling uit Heerlen: €913. Jolien vraagt in het kader van
talentontwikkeling dan ook een financiële tegemoetkoming van gemeente
Voerendaal.

akkoord
In te stemmen met een financiële tegemoetkoming van € 500 voor de VVO
Muziek en Dans bij Schunk* voor mevrouw Jolien Knoben in het kader van
talentontwikkeling uit het budget Muziekonderwijs.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 04-07-2017.
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