\ Besluitenlijst B&W
Zaak 23785
Vergaderdatum

13-10-2015

Aanwezig

W. Houben, burgemeester
P. Leunissen, wethouder
J. Brauers, wethouder
P. Thomas, wethouder
F. Kool, loco-secretaris

Afwezig
Zaak

Onderwerp

Samenvatting

Besluit

23755

Beantwoorden vragen PvdA Vluchtelingen

Op 9 september 2015 heeft de fractie PvdA Voerendaal een aantal vragen gesteld over
de opvang van vluchtelingen. In de beantwoording is enerzijds ingegaan op algemene
informatie rondom vluchtelingen in Nederland en anderzijds op de specifieke situatie.
De vragen en de beantwoording zijn bijgevoegd als bijlage.

akkoord
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Beslissing op bezwaarschrift Van Herk e.a.
inzake Wijndomein Ceres

Wijndomein Ceres heeft op 30 december 2014 een aanvraag om omgevingsvergunning
ingediend voor het realiseren van een tijdelijke bedrijfsruimte aan de Afvaartweg te
Voerendaal. Bij besluit van 23 april 2015 is de aanvraag toegekend. De vergunning is per
datum van 28 april 2015 aan aanvrager toegezonden.

akkoord

Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt bij schrijven van 9 juni 2015 door E. van Herk,
Frombergerweg 13 en M. Diederen en J. Wolfs, Frombergerweg 10.
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De behandeling van het bezwaarschrift heeft plaatsgevonden op 10 augustus 2015. Het
advies van de commissie luidt om het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren.
Wij stellen voor het bezwaarschrift overeenkomstig advies van de commissie ontvankelijk
maar ongegrond te verklaren.
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Schadeloosstelling werkzaamheden
Retersbekerweg

In 2013 is in het rioleringsgebied Retersbeek-Weustenrade regenwater afgekoppeld.
Binnen het afkoppelproject is een regenwaterriolering aangelegd welke via particulier
eigendom aansluit op de Retersbeek. Hiertoe is een privaatrechtelijke overeenkomst
gesloten.

akkoord

Door betrokkene is een schadeclaim ingediend op basis van de overeenkomst voor
schade die zou zijn ontstaan door de uitgevoerde rioleringswerkzaamheden aan
opstallen op het perceel. De schadeclaim valt niet onder de dekking van de
gemeentelijke aansprakelijkheidspolis.
Ondanks dat niet onomstotelijk is aangetoond dat de schade een gevolg is van de
uitgevoerde werkzaamheden wordt het college - op basis van de omstandigheden van
het geval - voorgesteld om tot schadevergoeding over te gaan.
21832

Partnerschap Stichting Sprinc Parkstad

De partners van Sprinc kennen de waarde van maatschappelijk verantwoord
ondernemen en weten hun betrokkenheid op dit gebied te vertalen naar meerwaarde
voor hun eigen organisatie. Diverse keren per jaar komen ze bij elkaar om kennis op te
doen over arbeidsmarktgerelateerde actualiteiten en geïnspireerd te worden op het
gebied van maatschappelijk ondernemen.

akkoord

Met een lidmaatschap van Sprinc heeft de gemeente toegang tot het netwerk van Sprinc
welke bestaat uit werkgevers die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het
vaandel hebben. Deze contacten zijn voor de gemeente van meerwaarde bij het
realiseren van de taakstelling binnen het sociaal domein
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wat betreft participatie (plaatsen van werkzoekenden met een afstand tot de
arbeidsmarkt)

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 20-10-2015.
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