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35300

zonnepanelenproject, tekenen contracten
met burger én openstellen aanvraagtijdvak

Op 22 december 2016 heeft de gemeenteraad van Voerendaal de Verordening
zonnepanelenproject Parkstad - gemeente Voerendaal 2016 vastgesteld. Met
deze besluitvorming komt de uitvoering van het project weer een stap dichterbij.
Nu nog geregeld dienen te worden:

akkoord
Het college van burgemeester en wethouders besluit:

• het definitief gunnen van de opdracht aan serviceprovider Volta Limburg en het
machtigen van wethouder J. Brauers tot het ondertekenen van de
overeenkomst (collegevoorstel ter vergadering d.d. 10 jan 2017, zknr. 33136);
• het openstellen van een aanvraagtijdvak met een duur van 1 jaar gerekend
vanaf de eerste informatieavond in Gemeente Voerendaal;
• het machtigen door de burgemeester van respectievelijk Francois Kool
(afdelingshoofd R en O) en Bert Timmermans (gemeentesecretaris) tot het
ondertekenen van de individuele overeenkomsten tot koop en verkoop tussen de
deelnemers aan het zonnepanelenproject Parkstad en de gemeente Voerendaal.
(zie separaat formulier bij onderhavig voorstel)
35227

Decembercirculaire 2016 gemeentefonds

Conclusie:
De decembercirculaire is geen bijstelmoment voor het accres. Deze circulaire is
vooral een financieel-technisch document. De uitkeringsfactor voor 2015 wordt
met 1 punt verlaagd (wijziging in maatstaf huishoudens met laag inkomen). De
uitkeringsfactor voor 2016 en 2017 wijzigt niet. Er zijn geen grote cijfermatige
afwijkingen ten opzichte van de septembercirculaire.

35170

aanvraag omgevingsvergunning R. Jaeqx, De heer R.H.M.J. Jaeqx, Berlostraat 20 is dit najaar schriftelijk gewaarschuwd
Berlostraat 20 inzake legalisatie tuinhuis en voor het vóór de voorgevelrooilijn zonder vergunning hebben geplaatst van een
erfafscheiding (gedeeltelijke weigering)
erfafscheiding en tuinhuis. Daarbij is overtreder de gelegenheid geboden een
verzoek om legalisatie in te dienen.
Vastgesteld wordt dat de aanvraag niet geheel kan worden vergund. Voor het
plaatsen van de erfafscheiding heeft de Dorpsbouwmeester een negatief advies
afgegeven. Voor het tuinhuis is wel een positief welstandsadvies afgegeven. Op
basis hiervan stellen wij voor de aanvraag gedeeltelijk te weigeren
(erfafscheiding) en gedeeltelijk te vergunnen (tuinhuis).
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• tot het openstellen van een aanvraagtijdvak als bedoeld in artikel 4 van de
Verordening zonnepanelenproject Parkstad - gemeente Voerendaal 2016 met
een duur van 1 jaar vanaf 25 januari 2017 tot en met 25 januari 2018.

akkoord
1. Instemmen met bijgevoegde memo inzake de decembercirculaire 2016.
2. Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief decembercirculaire 2016.

akkoord
1. De aanvraag om omgevingsvergunning van de heer R.H.M.J. Jaeqx te
weigeren wat betreft plaatsing van de erfafscheiding.
2. De aanvraag om omgevingsvergunning te verlenen wat betreft plaatsing van
het tuinhuis.
3. In overleg met aanvrager hem de gelegenheid geven de aanvraag voor de
erfafscheiding aan te passen binnen een termijn van vier weken.
4. Indien aanvrager daarvan niet of niet tijdig gebruik maakt een formele
handhavingsprocedure starten gericht op verwijdering van de huidige
erfscheiding.
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34978

handhaving bewoning recreatiewoning in
Domein Hellebeuk (b26 van Eussen)

Gelet op recentelijk geconstateerde onrechtmatige bewoning in Domein
Hellebeuk, achten wij het noodzakelijk handhavend op te treden om herhaling
van bewoning in recreatiewoningen te voorkomen.

akkoord
De overtreders schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het besluit van het
college om handhavend op te treden tegen (permanente) bewoning in een
recreatiewoning in Domein Helleuk op straffe van een dwangsom op elke
(toekomstige) herhaling van de overtreding.

34923

Voornemen tot starten aanbesteding
mobiele telefonie

Het contract voor de mobiele telefonie (met KPN) loopt tot juli 2017, de huidige
akkoord
toestellen zijn verouderd en dienen vervangen te worden. Voorgesteld wordt om
Instemmen met het starten van de aanbesteding mobiele telefonie
hiervoor een aanbesteding op te starten, waarbij de belangrijkste aandachtpunten
zijn:
Instemmen met de begeleiding van de aanbesteding door PHC tailored service
• Bereik zowel binnen als buiten het gemeentehuis
• nieuwe abonnementen en nieuwe toestellen (iPhones)
• flexibiliteit bij op- en afschalen van nieuwe abonnementen gedurende de looptijd
In deze aanbesteding gaan we aan 3 providers vragen om een aanbieding te
doen (KPN, Vodafone en T-Mobile), onze huidige tussenpersoon PHC gaat ons
hierbij begeleiden.

34911

Aanbesteding vrijwilligerscoördinatie voor
wijksteunpunten

In de transformatieagenda 'Focus op transformatie' beschreven we hoe wij de
transformatie zien in het sociale domein. We duiden de rol van vrijwilligers bij het
bieden van ondersteuning in het voorliggende veld. Om dit nu en in de toekomst
op een goede en verantwoorde manier te kunnen doen, moet de coördinatie van
de vrijwilligers verder geprofessionaliseerd worden. We vragen hiertoe 5
aanbieders een aanbieding te doen, waarin ze een plan van aanpak beschrijven
hoe ze de vrijwilligerscoördinatie vorm zouden kunnen geven.

akkoord
Instemmen met de professionalisering van de vrijwilligerscoördinatie door het
inkopen van deze dienst bij een zorg/welzijnsorganisatie.
Instemmen met de procedure van meervoudige onderhandse aanbesteding voor
inkoop van deze dienst.

Gezien de aard en de omvang van deze opdracht, wordt deze via Meervoudig
Onderhandse procedure conform het gestelde in de Aanbestedingswet 2012
aanbesteed. Gunning vindt plaats op basis van Economisch Meest Voordelige
Inschrijving (EMVI).
34682

Aanpassing vergoedingsregeling reis- en
verblijfkosten reisregeling 2006

In 2006 is de vergoedingsregeling reis- en verblijfkosten vastgesteld. Deze
regeling is onlangs geëvalueerd en bijgesteld mede vanwege het verder
digitaliseren van de reiskostendeclaraties in Youpp.

akkoord
Na instemming van de Ondernemingsraad de vergoedingsregeling reis- en
verblijfkosten 2017 vast te stellen met ingang van 1 februari 2017.

34581

Beleidsplan maatschappelijke
ondersteuning 'Van eigen kracht tot
maatwerk'

Het laatst vastgestelde beleidsplan Wmo was geldig voor de periode 2012-2015.
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wmo (Wmo2015) ingegaan. Deze wet stelt een
aantal verplichtingen aan het beleidsplan Wmo. Daarom is eind 2014 een
aanvullend addendum op het beleidsplan Wmo 2012-2015 voor de jaren 2015 &
2016 vastgesteld. Beide documenten hebben hun geldigheidsdatum nu bereikt.
Een actueel beleidsplan Wmo is daarom opgesteld en ligt nu ter besluitvorming
voor. U wordt voorgesteld de gemeenteraad voorliggend beleidsplan ter
vaststelling aan te bieden.

akkoord
Bijgevoegd Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 'Van eigen kracht tot
maatwerk' te agenderen voor de raadsvergadering van 9 maart 2017.
De gemeente voor te stellen om de beleidsregels voorzieningen Wet
maatschappelijke ondersteuning 2011 in te trekken.

Tevens wordt met bijgaand raadsvoorstel de raad gevraagd om de Beleidsregels
voorzieningen wet maatschappelijke ondersteuning 2011 in te trekken.
33136

overeenkomst serviceprovider Volta
Limburg tbv pvproject Parkstad

Met haar besluit van 17 december 2015 heeft de raad ingestemd met het verder
uitwerken van het zonnepanelenproject Parkstad (pvproject Parkstad).
Een belangrijk onderdeel van het verdere proces is het werven van de zgn.
serviceprovider die in het zonnepanelenproject zowel de zonnepanelen levert en
installeert, garant staat voor 15 jaar service, onderhoud en garantie en de
facturaties voor haar rekening neemt.

akkoord
Het College besluit de opdracht tot vervullen van haar rol als serviceprovider in
het zonnepanelenproject Parkstad voor de gemeente Voerendaal te gunnen aan
Volta Limburg.

Na een intensief Europees aanbestedingstraject is de keuze tussen 4 inschrijvers
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uiteindelijk gemaakt voor Volta Limburg. De bestuurscommissie Ruimte en
Omgeving Parkstad heeft het advies van de werkgroep aanbesteding
pvproject Parkstad overgenomen waarna het nu aan de acht afzonderlijke
colleges is om over te gaan tot de definitieve gunning en de daarbij behorende
ondertekening van de overeenkomst met Volta Limburg.
Op 22 december jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de verordening tot het
verstrekken van consumentenkrediet voor het zonnepanelenproject Parkstad. De
overeenkomst met de serviceprovider wordt derhalve definitief aangegaan nu de
gemeenteraad positief heeft besloten aangaande deze verordening.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 17-01-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans

Pagina 3 van 3
Zaak 35355 | Besluitenlijst B&W

W. Houben

D009.v003

