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Vaststelling gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling ISD
Kompas

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze
akkoord
wetswijziging leidt tot aanpassing van de gemeenschappelijke regelingen waaraan we als Het college besluit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (GR Kompas)
gemeente Voerendaal deelnemen. Dit geldt ook voor de
vast te stellen.
gemeenschappelijke regeling van onze intergemeentelijke sociale dienst Kompas (GR
Kompas). Naast de gewijzigde Wgr waren echter ook wijzigingen in het sociaal domein
aanleiding om de GR Kompas te herzien.
U wordt nu voorgesteld om de gewijzigde GR Kompas vast te stellen.
Inhoudelijke toelichting op de wijzigingen zijn aan de orde geweest en door college
conform voorstel besloten op 3 november 2015 (zie gerelateerde zaak 24215). Het
voorliggende besluit betreft de formele instemming van het college met de wijziging van
de Gemeenschappelijke Regeling nadat de raad hiervoor in haar vergadering van 17
december 2015 (zie gerelateerde zaak 24220) toestemming heeft verleend.

25727

Vaststelling gewijzigde gemeenschappelijke
regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk
Zuid-Limburg (GR WOZL)

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Deze
wetswijziging leidt tot aanpassing van gemeenschappelijke regelingen
waaraan we als gemeente Voerendaal deelnemen. Zo ook de gemeenschappelijke
regeling voor het Werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL).

akkoord
Het college besluit de gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL), zoals 3 november 2015
voorgenomen, vast te stellen.

U wordt voorgesteld de gewijzigde GR WOZL vast te stellen.
Inhoudelijke toelichting op de wijzigingen zijn aan de orde geweest en door college
conform voorstel besloten op 3 november 2015 (zie gerelateerde zaak 24225). Het
voorliggende besluit betreft de formele instemming van het college met de wijziging van
de Gemeenschappelijke Regeling nadat de raad hiervoor in haar vergadering van 17
december 2015 toestemming heeft verleend.
25682

Verordening elektronische kennisgeving
gemeente Voerendaal 2016

In de in 2014 vastgestelde Verordening elektronische kennisgeving gemeente
Voerendaal 2014 blijkt een onjuist internetadres, waar elektronische gemeentebladen
kunnen worden geraadpleegd, te zijn vermeld.

akkoord
De raad voor te stellen:
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a.
trekken;
Met intrekking van de oude verordening en vaststelling van de nieuwe
Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2016 wordt deze omissie
b.
hersteld.
stellen.

de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2014 in te
de Verordening elektronische kennisgeving gemeente Voerendaal 2016 vast te

25680

Definitieve vergunning Roosevelt
Biomassa c.q. Loonbedrijf Snijders
Valkenburgerweg 85

Gelet op de verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad en het ontbreken
van relevante c.q. zwaarwegende gronden in de ontvangen zienswijzen, wordt
geadviseerd aan Loonbedrijf Snijders conform het concept-besluit een
omgevingsvergunning te verlenen voor de opslag en het verwerken van biomassa, het
permanent stallen van kampeermiddelen, de (tijdelijke) vestiging van een bedrijf voor
houtbewerking (maximaal 3 jaar) en het oprichten of veranderen van een milieuinrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (hierna: Wabo).

akkoord
Conform concept-besluit (Bijlage 0) omgevingsvergunning verlenen aan
Loonbedrijf Snijders, Valkenburgerweg 85, 6367 GT te Voerendaal

25633

Aanstelling onbezoldigd gemeente-ambenaar

Voordat de RUD door die dienst ingehuurde tijdelijke krachten kan aanwijzen als
toezichthouders Wabo voor de gemeente Voerendaal moeten de betreffende personen
eerst door de gemeente worden aangewezen als onbezoldigd gemeente-ambtenaar.

akkoord
– de in de bijlagen genoemde personen aan te stellen als onbezoldigd gemeenteambtenaar.

25629

beslissing op bezwaarschriften Limburg Vitaal
B.V. en Majaoh B.V. inzake handhavingsbesluit
onrechtmatige detailhandel

Naar aanleiding van een handhavingsverzoek is op 18 juni 2015 middels een
vooraankondiging last onder dwangsom een handhavingsprocedure opgestart jegens
Limburg Vitaal. Bij besluit van 1 september 2015 is, met inachtneming van de ontvangen
zienswijze, een last onder dwangsom opgelegd, waartegen twee bezwaarschriften zijn
ontvangen. Tevens is door beide bezwaarmakers om een voorlopige voorziening verzocht
bij de rechtbank Limburg. Momenteel ligt besluitvorming op de bezwaarschriften voor.

akkoord
1.Het college besluit de bezwaarschriften, conform het advies van de
bezwaarschriftencommissie, respectievelijk niet-ontvankelijk, en ontvankelijk maar
ongegrond te verklaren;

De gemeente Voerendaal heeft een partnerovereenkomst voor hulp bij het huishouden
afgesloten met Meander, en een leveranciersovereenkomst voor hulp bij het huishouden
met CiceroThuis en Parkstad Thuiszorg. Deze
overeenkomsten lopen op 1 januari 2016 af, maar kunnen contractueel nog met twee
maal drie jaar worden verlengd. Vanuit het oogpunt van de gemeenten heeft verlengen
van het contract de voorkeur. Meander heeft aangegeven dat verlengen op basis van het
huidige tarief niet mogelijk is. Er hebben overleggen plaatsgevonden om tot een
overeenkomst te komen die een verlenging van tenminste één jaar mogelijk maakt. Met
Meander is overeenstemming bereikt. Zie bijgevoegd voorstel. De leveranciers
CiceroThuis en Parkstad Thuiszorg hebben nog niet besloten of zij de financiering van de
dienstverlening op dezelfde wijze willen voortzetten, of mee willen liften op de afspraken
zoals gemaakt met MeanderGroep.

akkoord
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de inhoud van bijgevoegd
voorstel, waarin opgenomen de volgende voorwaarden:

25587

Verlenging van contract hulp bij het
huishouden 2016

2.Het college neemt kennis van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de
rechtbank Limburg.

•
verlenging van de contracten hulp bij huishouden voor de duur van (in
principe) drie jaar (of korter als de situatie daar om vraagt),
•
op basis van trajectfinanciering zoals verwoord in bijgevoegd voorstel,
•
voor de zorgaanbieders MeanderGroep, Cicero Thuis en Parkstad Thuiszorg.
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met de inhoud van bijgevoegde
informatiebrief voor cliënten hulp bij het huishouden.
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van Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Voerendaal, gehouden op 5-1-2016.
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