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42711

Verlengen aanvraagtijdvak
zonnepanelenproject parkstad

Het aanvraagtijdvak van het Zonnepanelenproject Parkstad loopt op 25 januari
2018 af. Het College wordt verzocht het aanvraagtijdvak te verlengen met de
duur van één jaar gezien het succes van het project.

akkoord
Het College besluit in te stemmen met:
• het verlengen van het aanvraagtijdvak als bedoeld in artikel 4 van de
Verordening zonnepanelenproject Parkstad - gemeente Voerendaal 2016 met
een duur van 1 jaar vanaf 25 januari 2018 tot en met 25 januari 2019;
• het informeren van de Raad over dit besluit en de voortgang van het project in
zijn algemeen door middel van bijgevoegde brief.

42708

Vervolgtraject archeologisch onderzoek
Kernplan II

In het kader van het archeologisch onderzoek ter plaatse van het project
Kernplan II, is een evaluatierapport opgesteld. Het gemeentebestuur is als
bevoegd gezag aan zet om hierover een positief besluit te nemen, zodat de
verdere uitwerking, deponering en de-selectie van de vondsten in gang kan
worden gezet.

akkoord
1. instemmen met het evaluatierapport, alsmede met het uitwerkingsvoorstel en
de aanbevelingen binnen dit rapport (zie bijlage 1);
2. instemmen met het verzoek (middels bijgevoegde brief - zie bijlage 3) aan
Rialto Vastgoedontwikkeling B.V. om de verdere uitwerking, de eindrapportage
en de deponering/de-selectie conform paragrafen 4.4 en 4.5 in het
evaluatierapport, ter hand te nemen.

42662

Beslissing op bezwaar inzake handhaving
Lindelaufer Gewande 54

Op 8 augustus 2017 is een last onder bestuursdwang opgelegd inzake de
verwijdering van 2 chalets van het bedrijfsperceel Lindelaufer Gewande 54 te
Voerendaal.

akkoord
1. Het bezwaarschrift van de heer mr. L.J.L.M. Dacier d.d. 11 augustus 2017
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;
2. Het verzoek om proceskostenvergoeding af te wijzen;
3. Het bestreden besluit in stand te laten;
4. Voor de motivering van dit besluit te verwijzen naar het advies van de VONSS
Bezwaarschriftencommissie d.d. 6 december 2017.

Tegen dit besluit heeft belanghebbende bezwaar gemaakt en tevens is een
verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank. De
voorzieningenrechter heeft het verzoek op 31 augustus 2017 afgewezen.
Het bezwaarschrift is voorgelegd aan de onafhankelijke VONSS
Bezwaarschriftencommissie. De commissie adviseert het bezwaarschrift
ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.
42637

Formalisering recht van overpad /
erfdienstbaarheid op perceel kadastraal
bekend als gemeente Voerendaal sectie N
nr. 144 (in eigendom van dhr. F.G.H.M.
Paulissen, Schoolstraat)
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Reeds in 2014 is de bewoner van Schoolstraat 29 per brief (zie bijlage 3)
geïnformeerd dat er door verjaring een recht van overpad (erfdienstbaarheid) is
ontstaan op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Voerendaal, sectie N,
nummer 114 (dienend erf), ten dienste van perceel, kadastraal bekend als
gemeente Klimmen, sectie B, nummer 2311 (heersend erf). Daaropvolgend is
overeenstemming bereikt over de situering van het recht van overpad (zie bijlage
2). Recentelijk is door de bewoner verzocht dit recht ook formeel vast te laten

akkoord
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leggen. Daartoe is bijgevoegd een akte opgesteld door Notariskantoor
Kunderlinde.
42623

Overschrijding investeringsbudget
herinrichting Böschke an dur Baneberg

Bij een overschrijding van het investeringskrediet met meer dan 20% dient de
raad, op grond van artikel 5, lid 3 van de Financiële verordening gemeente
Voerendaal 2017, om autorisatie van het gewijzigde investeringskrediet te
worden gevraagd.

akkoord
Kennis te nemen van de overschrijding met € 77.400 van het investeringsbudget
voor de herinrichting Böschke an dur Baneberg.

De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de aangetroffen
De extra kosten van de (aanvullende) bodemonderzoeken en de sanering van de asbestverontreiniging en de financiële gevolgen hiervan
asbestverontreiniging in het Böschke an dur Baneberg worden op € 127.000
geraamd. Daarmee komt de kostenoverschrijding van het investeringsbudget
momenteel op € 77.400 uit. Dit is nog onder de € 81.400, zijnde 20% van het
beschikbare budget.
Voorgesteld wordt om door te gaan met de uitvoering van het project maar om de
raad wel middels een raadsinformatiebrief te infomeren over de aangetroffen
asbestverontreiniging en de financiële gevolgen hiervan.
42622

Omgevingsvergunning afwijkend gebruik
bijgebouw Windschoor 1 te Ubachsberg

Wij hebben een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen m.b.t. afwijkend
gebruik van het bestemmingsplan t.b.v. vestiging van een bedrijf aan huis in een
vrijstaand bijgebouw op de locatie Windschoor 1 te Ubachsberg. Het betreft de
uitoefening van het beroep van kindertherapeut door de bewoonster van het
pand. Op basis van een ruimtelijke belangenafweging stellen wij voor
medewerking te verlenen aan de principe-aanvraag.

42604

Personen met verward gedrag Bouwstenen Problematiek van mensen die verward gedrag vertonen is een maatschappelijk
voor een gezamenlijke aanpak in Parkstad thema c.q. probleem. De gemeenten in Parkstad Limburg hebben enige tijd
Limburg
geleden besloten om hiertoe een gezamenlijke en sluitende aanpak te
formuleren, waartoe een bouwstenennotitie is opgesteld. Omdat het van belang
is om de bouwstenen in de jaren 2018 en 2019 uit te werken in concrete plannen
en hiertoe incidentele financiering nodig is, wordt uw college hierbij voorgesteld in
te stemmen met de bouwstenennotitie en deze ter vaststelling door te leiden naar
de gemeenteraad met het verzoek om de gevraagde incidentele financiering te
garanderen voor 2018 en 2019.

akkoord
Instemmen met het verlenen van een omgevingsvergunning t.b.v. vestiging van
een bedrijf aan huis in een vrijstaand bijgebouw op de locatie Windschoor 1 te
Ubachsberg onder de voorwaarde dat de ruimtelijke uitstraling blijvend past
binnen de woonomgeving, doordat parkeren dient plaats te vinden op eigen
terrein (overeenkomstig aanvraag) en voor de huisvesting van de dieren
(overeenkomstig aanvraag) maximaal 8m² aan stalruimte wordt gerealiseerd.
akkoord
Het college van B&W besluit:
In te stemmen met de bouwstenennotitie en de raad te verzoeken om de in de
notitie genoemde actiepunten op te pakken en de projecten te ontwikkelen, onder
de voorwaarden dat:
a. De Parkstadgemeenten naar rato inwoneraantal meefinancieren.
b. Het maximale bedrag dat bijgedragen wordt in 2018 en 2019 niet meer dan €
1,30 per inwoner per jaar bedraagt.
c. De projecten en de effecten daarvan gemonitord en geëvalueerd worden,
zodat over een eventuele voortzetting een gefundeerde beslissing genomen kan
worden.
d. De raad geïnformeerd blijft over de voortgang, allereerst per medio 2018.

42593

42561

Uitvoeringsprogramma sociaal domein
2018 en 2019

Portefeuilleverdeling college van
burgemeester en wethouders
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Het huidige uitvoeringsprogramma sociaal domein had als uitvoeringsperiode
2016 en 2017 en daarmee loopt de uitvoeringsperiode ten einde. Er is een nieuw
uitvoeringsprogramma met een looptijd van 2 jaar opgesteld en dit
uitvoeringsprogramma treft u aan in de bijlage. Aangezien het hier een
uitvoeringsprogramma betreft, is het aan uw college om over dit
uitvoeringsprogramma te besluiten. Wij adviseren uw college om advies te
vragen aan het maatschappelijk platform Voerendaal op dit totale
uitvoeringsprogramma.

akkoord
Het college van B&W spreekt haar voornemen uit om in te stemmen met het
uitvoeringsprogramma sociaal domein 2018 en 2019.

Met het vertrek van wethouder Leunissen bij de gemeente Voerendaal per 1
januari 2018 dient de betreffende portefeuille herverdeelt te worden onder
zittende collegeleden. Tevens dienen de vacante posities in de besturen van de

akkoord
• In te stemmen met gewijzigde portefeuilleverdeling;
• In te stemmen met de voordracht van burgemeester Houben als DB-lid Kompas,

Het college van B&W vraagt het Maatschappelijk Platform Voerendaal haar
advies uit te brengen over het uitvoeringsprogramma sociaal domein 2018 en
2019, waarna het college van B&W het uitvoeringsprogramma definitief zal
vaststellen.

D009.v003

diverse gemeenschappelijke regelen ingevuld te worden.
De portefeuille van wethouder Leunissen wordt als volgt herverdeeld:
• burgemeester Houben: Jeugd, Wmo, zorg en welzijn; Leefbaarheid,
verenigingsleven en subsidiebeleid; Gemeenschaps- en sportaccommodaties;
Sociale zaken en arbeidsmarkt; Financiën;
• wethouder Brauers: 1e loco-burgemeester;
• wethouder Thomas; 2e loco-burgemeester; Openbaar groen, natuur en
landschap.

AB-lid Kompas, AB-lid GGD Zuid-Limburg, AB-Lid WOZL, AB-lid WSP
Parkstad, AB-lid Omnibuzz, en AB-lid centrumregeling Inkoop jeugd bij de
betreffende gemeenschappelijke regelingen;
• in te stemmen met de bestuurlijke vertegenwoordiging in het sociaal domein;
• In te stemmen met het raadsvoorstel tot voordracht van burgemeester Houben
als AB-lid BsGW.

Voor de invulling van de zetel van het algemeen bestuur van BsGW is een
raadsbesluit nodig op basis van de gemeenschappelijke regeling zelf.
42559

Visie Opvang en beschermd wonen
Parkstad

De Wmo 2015 kent formeel gezien geen onderscheid tussen centrumgemeenten
en regiogemeenten. In principe zijn alle gemeenten zelf verantwoordelijk voor
opvang en beschermd wonen. De Wmo verplicht colleges echter met elkaar
samen te werken, indien dat voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering van
deze wet aangewezen is. Voor opvang en beschermd wonen is tussen het Rijk
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afgesproken dat (toch
nog) met centrumgemeenten wordt gewerkt. De centrumgemeente Heerlen heeft
hierbij de regierol en ontvangt ook financiële middelen van het Rijk.

akkoord
Het college van B&W besluit:
• In te stemmen met de Visie opvang en beschermd wonen Parkstad.
• De Visie opvang en beschermd wonen Parkstad ter besluitvorming te
agenderen voor de raadsvergadering van 1 februari 2018.

Het Rijk en de VNG hebben echter ook afgesproken dat vanaf 2020 de
centrumgemeente-constructie verdwijnt. Elke gemeente krijgt dan zelf de
financiële middelen, maar wel met de verplichting om regionaal samen te werken.
Aan de gemeenten wordt gevraagd om zich voor te bereiden op 2020 en samen
(toekomst)plannen te maken.
Voor u ligt de 'Visie opvang en beschermd wonen Parkstad', het resultaat van
een proces, waaraan niet alleen alle Parkstadgemeenten hebben deelgenomen,
maar ook de mensen die werkzaam zijn in de maatschappelijke opvang en
binnen beschermd wonen, cliënten, adviesraden en een zorgverzekeraar. In deze
visie geven we aan waar we de komende periode, 2018-2026, naartoe willen en
welk proces we daarvoor volgen. Deze nota is richtinggevend. Er zullen
uitvoeringsplannen worden gemaakt waarin een en ander nader uitgewerkt
wordt.
42521

Landgoed Puth: 1) herinrichting entrees
landgoed 2) herinrichting hoek Putterweg
en Steinweg

Op landgoed Puth vindt momenteel een doorontwikkeling naar een
aaneengesloten natuurgebied plaats. Het toekomstige beheer van dit gebied zal
door middel van begrazing (met koeien) op een ecologisch en natuurvriendelijke
wijze worden uitgevoerd.
Om de toegankelijkheid van het gebied voor het publiek (burgers van
Voerendaal) te vergroten zullen de entrees worden heringericht en zullen
veeroosters worden aangebracht. De kosten van de doorontwikkeling van het
landgoed komen ten laste van de eigenaar, de heer van der Molen, en de
herinrichting van de entrees ten laste van de gemeente.

akkoord
1. In te stemmen met de herinrichting van de entrees van het landgoed Puth en
de herinrichting van de hoek Putterweg – Steinweg; en,
2. Een krediet van € 21.030,= beschikbaar te stellen, aanvullend op het reeds in
de begroting beschikbare budget van € 12.500,=, te dekken uit post saldo ‘Vrije
budget ruimte 2018’ en dit te verantwoorden in de Voorjaarsnota 2018.

42327

Vaststelling regeling briefadres Gemeente
Voerendaal 2018

In december 2016 is de regeling briefadres Gemeente Voerendaal 2016
vastgesteld. Er zijn tekstuele wijzigingen nodig.

akkoord
De "Regeling briefadres Gemeente Voerendaal 2018" vaststellen en de "Regeling
briefadres Gemeente Voerendaal 2016" intrekken.

42669

inkoop ambulante jeugdhulp 2019

In maart nam uw college het besluit om de inkoop van in ieder geval ambulante
jeugdhulp per 2019 op een andere wijze vorm te geven. Hierbij zijn de
uitgangspunten: partnerschap, resultaatsturing, lumpsumfinanciering en één
contractpartij. De voorbereidingen voor een inkoop gestoeld op deze

akkoord
1.De basis jeugdhulp aan te besteden voor de periode 2019-2022 conform eerder
vastgestelde uitgangspunten.
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uitgangspunten pakken we samen met de gemeenten Heerlen en Landgraaf op
en zijn in volle gang. Om een bestek voor de Europese aanbesteding vorm te
kunnen geven, vragen we in te stemmen met de besluiten in dit voorstel.

2. Deze aanbesteding kent drie percelen (Voerendaal, Landgraaf en Heerlen),
waarbij Heerlen de aanbestedende dienst is.
3 a In de aanbesteding basis jeugdhulp wordt in het perceel Voerendaal
meegenomen:
• De activiteiten gericht op het opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren
van de lokale welzijnsinstellingen (jeugd- en jongerenwerk), inclusief
schoolmaatschappelijk werk
• Ambulante activiteiten gericht op het opgroeien en opvoeden van kinderen en
jongeren van andere organisaties
• Uitvoering van Integrale Vroeghulp
• Uitvoering van de Begeleide Omgangsregeling (BOR 1).
3. b de volgende subsidies af te bouwen c.q. stop te zetten per 2019 en de
vrijgekomen middelen toe te voegen aan het budget voor de
lumpsumfinanciering:
• De subsidie aan Meander MaDi betreffende de activiteiten die gericht zijn op het
opgroeien en opvoeden van kinderen en jongeren, inclusief het
schoolmaatschappelijk werk
• De subsidie aan Xonar en Radar voor het project Versterking van de basis
• De subsidie aan Puur Jong voor de begeleiding van het Sterteam
• De subsidie aan MEE voor het onderdeel ‘Integrale Vroeghulp’
• De subsidie aan Humanitas voor het onderdeel ‘BOR niveau 1’.
4. Het budget ‘persoonsgebonden budget’ (pgb) voor ambulante jeugdhulp wordt
in de opdracht en de lumpsumfinanciering meegenomen.
5. De toegang tot jeugdhulp van de gemeenten Voerendaal wordt onder
voorwaarden gefaseerd tijdens de contractperiode overgeheveld naar de
gecontracteerde partij.
6. De inschrijver wordt gevraagd om binnen een bepaalde bandbreedte een prijs
af te geven voor alle jaren in de periode 2019 - 2022 waarbij we vragen om een
inschatting per jaar te maken.
7. Het wensbedrag 2019-2022 wordt gebaseerd op:
a.

de gemiddelde kosten van 2015, 2016 en de prognose 2017

b. de ingeschatte inverdieneffecten per jaar
c.

indexatie voor het eerste contractjaar.

8. Het contract wordt gebaseerd op een zogenaamde taakgerichte
uitvoeringsvariant inclusief de systematiek van ‘shared investments’.
9. De basis jeugdhulp wordt in principe zonder beschikking verleend, waarbij voor
een cliënt de mogelijkheid blijft bestaan om op verzoek een beschikking te
ontvangen waartegen bezwaar en beroep openstaat.
42620

Inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg vanaf 2019 Het evaluatierapport over de zorginkoop Jeugdhulp over de periode 2015-2017
en de bestuurlijke samenwerking daarbij is opgeleverd. Op basis van de
aanbevelingen uit de evaluatie wordt een doorontwikkeling van de inkoopfunctie
voorgesteld, waarbij meer ruimte is voor differentiatie in de inkoop- en
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akkoord
1. Kennisnemen van het onderzoeksrapport Evaluatie Zorginkoop Zuid-Limburg
van F-Fort (bijlage 1);
2. In te stemmen met de ambtelijke adviezen bij de (samengevatte)
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bekostiging van de zorg dan in de afgelopen jaren. De eerste effecten hiervan
aanbevelingen uit het onderzoeksrapport ten aanzien van de inkoop jeugdhulp, te
zullen bij de inkoop voor 2019 e.v. zichtbaar moeten worden. Om dit te realiseren weten:
worden de aanbevelingen uit het rapport vertaald naar een projectplan en de
daaruit voortvloeiende acties van een planning voorzien.
• a. Actualiseren van de centrumregeling inkoop jeugdhulp voor onbepaalde tijd.
• b. Binnen de centrumregeling een onderscheid te maken in een basis- en een
keuzepakket.
• c. Het basispakket vast te stellen bestaande uit de arrangementen: Crisis,
Verblijf, JeugdzorgPlus, Jeugdbescherming & Jeugdreclassering en de
crisisdienst Jeugd.
• d. Voor de eerste vier jaar de overige arrangementen Begeleiding (groep en
individueel), Behandeling (groep en individueel) , Logeren, BOR, Dyslexie
(diagnose en behandeling), Regie en Consult op te nemen in het keuzepakket
waarbij gemeenten afzonderlijk per arrangement kunnen aangeven of zij dit voor
4 jaar wensen in te kopen via de centrumgemeente Maastricht.
• e. Commitment tussen de Zuid Limburgse gemeenten aan gaan voor nauwe
afstemming van inkoop daar waar behandelingen met een zware
huisvestingscomponent lokaal worden ingekocht.
• f. Het opstarten van drie projectteams die in 2018 de inkoop op de thema’s
‘Crisis’, ‘Verblijf’ en ‘Begeleiding’ gaan doorontwikkelen.
• g. Aanpassen van de samenwerkingsovereenkomst met aanbieders waardoor
deze beperkt wordt tot datgene dat nog ingekocht wordt middels bestuurlijk
aanbesteden.
3. Op grond van beslispunt 2 te besluiten om vanaf 2019 de jeugdhulp
gezamenlijk in te blijven kopen via de centrumgemeente voor het basispakket en
gebruik te maken van de mogelijkheid in het voorgestelde keuzepakket door de
inkoop jeugdhulp van de volgende arrangementen voor de jaren 2019 tot en met
2022 zelf te organiseren:
• Begeleiding (groep en individueel);
• Behandeling (groep en individueel)
• Logeren
• BOR
• Dyslexie (diagnose en behandeling);
• Regie
• Consult
4. De centrumgemeente Maastricht de vervolgopdracht te geven de beslissingen
2 en 3 samen met de regio uit te werken in een projectplan waarin de
afzonderlijke aanbevelingen als deelopdrachten met een concrete planning zijn
opgenomen.
42779

Rijvereniging en Ponyclub Voerendaal

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren
van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten
verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd, op voorstel van
staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Het verbod beschermt
mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met
zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor
asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor
de gezondheid van mensen.

akkoord met wijzigingen
Het college besluit in beginsel medewerking te verlenen in de vorm van een
financiele bijdrage. Daarvoor zal eerst een integraal plan moeten worden
ingediend waarin het opknappen, de uitbreiding en verduurzaming van het
gebouw zijn opgenomen.

Ruitervereniging en Ponyclub Voerendaal heeft t.b.v. de sanering van het asbest
dak van de rijhal aan de gemeente Voerendaal een bijdrage gevraagd.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 19-12-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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