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conceptbegroting 2016 en
conceptmeerjarenraming 2016-2020 BsGW

Op 26 februari 2015 zijn door het dagelijks bestuur van
BsGW in concept de begroting 2016 en meerjarenraming
2016-2020 vastgesteld. Als deelnemende gemeente aan
deze gemeenschappelijke regeling wordt de raad in de
gelegenheid gesteld om haar zienswijze hierover naar
voren te brengen.

De raad als zienswijze bij de conceptbegroting 2016 van
BsGW te laten inbrengen dat: In de beleidsbegroting
onder punt 2.2.1 "overige ontwikkelingen/geïntegreerde
vastgoedadministratie" dient te worden opgenomen dat:
"BsGW een inspanningsverplichting heeft om te
onderzoeken of samenwerking met andere Limburgse
GR's op het vakgebied BAG/GEO mogelijk is".

akkoord

wijziging gemeenschappelijke regeling BsGW Ten gevolge van de aanzienlijke groei van de
Gemeenschappelijke Regeling (GR) BsGW per 1-1 2014
en 1-1-2015 alsmede de invoering van één biljet voor
gemeentelijke- en waterschapsbelastingen dient de GR
te worden aangepast. Voor het doorvoeren van deze
wijziging is de instemming van twee derde meerderheid
van de bevoegde organen van de deelnemers vereist.

De gemeenteraad voorstellen om in te stemmen met de
aangedragen wijzigingen van de GR BsGW.

akkoord

Inzet van schoolmaatschappelijk werk

Instemmen met de wijze van samenwerking tussen
schoolmaatschappelijk werk op de VO-school en het
toegangsteam in de gemeente Voerendaal en hiervoor
een bedrag van € 10.097,- te reserveren.

18457

18455

Op elke VO-school zal de schoolmaatschappelijk werker
(smw-er) onderdeel uitmaken van het
schoolondersteuningsteam. De smw-er is afkomstig van
de welzijnsinstelling uit de gemeente waar de school
gehuisvest is en is voor alle leerlingen, ongeacht de
woonplaats van de leerling. Deze werkwijze is niet heel
veel anders dan dat het was. Wat wel nieuw is, is dat de
smw-er zorgt voor de verbinding tussen de VOschool/leerling en het toegangsteam in de gemeente die
verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel. Ook
is afgesproken dat de uren voor het smw op de VOscholen in Parkstad worden bekostigd door de
Parkstadgemeenten op basis van werkelijke inzet van de
schoolmaatschappelijk werker voor leerlingen uit een

De raad als zienswijze bij de
conceptbegroting 2016 van BsGW te laten
inbrengen dat:In de beleidsbegroting onder
punt 2.2.1 "overige
ontwikkelingen/geïntegreerde
vastgoedadministratie" dient te worden
opgenomen dat: "BsGW een
inspanningsverplichting heeft om te
onderzoeken of samenwerking met andere
Limburgse GR's op het vakgebied
BAG/GEO mogelijk is".

De gemeenteraad voorstellen om in te
stemmen met de aangedragen wijzigingen
van de GR BsGW.

akkoord
Instemmen met de wijze van samenwerking
tussen schoolmaatschappelijk werk op de
VO-school en het toegangsteam in de
gemeente Voerendaal en hiervoor een
bedrag van € 10.097,- te reserveren.
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bepaalde gemeente. Deze inzet zal worden gemonitord.
18392

Ontwerpbegroting 2016 Gemeenschappelijke
Regeling Reinigingsdiensten Rd4

Op grond van artikel 24 van de Gemeenschappelijke
Regeling Reinigingsdiensten Rd4 inzake de
afvalinzameling kan de raad zijn gevoelen met betrekking
tot de ontwerpbegroting doen blijken. De Rd4-begroting
2016 ligt momenteel in concept voor.
De totale kosten voor Voerendaal nemen met € 76.739
(9,6 %) toe. Binnen het Pluspakket wordt naast de
straatreiniging in 2016 ook de dienst 'kolkenreiniging' van
de Rd4 afgenomen. Dit zorgt voor een toename van €
15.000 binnen het Pluspakket.

Bij het Algemeen Bestuur van de Rd4 kenbaar te maken akkoord
dat de gemeente Voerendaal instemt met de
voorliggende Ontwerpbegroting 2016 van de
Bij het Algemeen Bestuur van de
Reinigingsdiensten Rd4.
Rd4kenbaar te maken dat de gemeente
Voerendaal instemt met devoorliggende
Ontwerpbegroting 2016 van de
Reinigingsdiensten Rd4.

De kosten van de afvalinzameling nemen in 2016 met €
58.684 (7,5%) toe ten opzichte van 2015. De
belangrijkste kostenveranderingen zijn te wijten aan:
1) Restafval
Hoeveelheid restafval blijkt minder sterk te dalen dan op
grond van de aanname van het gratis maken van het
GFT verwacht werd;.
2) Belasting op verbranden van afval
Per 1 januari 2015 wordt een belasting van € 13 per ton
geheven voor het verbranden van restafval.
3) Papieropbrengst
Op basis van realisatie 2014 is de hoeveelheid
ingezameld papier bijgesteld van 900 ton in 2015 naar
800 ton in 2016 en is de papieropbrengst lager: € 75 per
ton in 2016 ten opzichte van € 90 in 2015.
4) PMD-fractie (plastic/metaal/drankkartons)
Nieuw beleid – de gescheiden inzameling van
drankkartons en blik per 1 januari 2016 – levert een
kostenbesparing van bijna € 10.000 op.

18689

Veiligheidsregio Zuid-Limburg - Begroting
2016 en Jaarrekening 2014

De gemeente Voerendaal is deelnemer in de
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio ZuidLimburg. Op basis van de wet gemeenschappelijke
regelingen wordt iedere gemeenteraad de mogelijkheid
geboden tot het indienen van een zienswijze met
betrekking tot de begroting van het komende boekjaar
van de betreffende gemeenschappelijke regeling.

In te stemmen met het raadsvoorstel Begroting 2016 en
Jaarrekening 2014 Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

akkoord
In te stemmen met het raadsvoorstel
Begroting 2016 en Jaarrekening 2014
Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
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De begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg kent
-conform de gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Zuid-Limburg- de volgende onderdelen:
Brandweer, GHOR, Programmabureau, Bevolkingszorg
(Oranje Kolom) en MCC. De begroting is opgesteld
conform de richtlijnen van het Besluit begroting en
verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Daarnaast zijn de op 12 december 2014 door het
Algemeen Bestuur vastgestelde financiële
uitgangspunten "uitgangspunten begroting 2016 en
jaardocument 2014" gehanteerd.
De ontwerpbegroting 2016 en jaarrekening 2014 van
Veiligheidsregio Zuid-Limburg sluiten aan bij de
algemene uitgangspunten, zoals die eerder zijn
vastgesteld ten aanzien van de ontwikkeling van de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Materieel is de gevraagde
bijdrage van Voerendaal voor 2016 conform de in de
Voerendaalse meerjarenraming opgenomen bedragen.
Tevens is de voorgenomen bestemming van resultaten
uit de jaarrekening 2014 conform eerdere besluiten.
De raad wordt voorgesteld om een zienswijze in te
dienen voor de begroting 2016 van Veiligheidsregio ZuidLimburg en kennis te nemen van de jaarrekening 2014.
18470

omgevingsvergunning tijdelijke loods
wijngoed Ceres

In de vergadering van 14 oktober 2014 is in de lijn van
eerdere principe-besluitvorming besloten in principe en
onder voorwaarden medewerking te verlenen aan
Wijngoed Ceres voor de bouw van een tijdelijk
onderkomen van de wijnbottelarij en de opslag en stalling
van materialen en voertuigen nabij de komgrens van
Fromberg, op het perceel kadastraal bekend Voerendaal
sectie I, nr. 294. Nadrukkelijk gewezen is op de (formele)
risico's die kleefden aan het verlenen van een tijdelijke
vergunning. Aangezien deze risico's deels zouden
kunnen worden ondervangen door het doen van een
nieuwe aanvraag, na wetswijziging per 1 november 2014,
heeft de heer G.H.M. Driessen namens de heer C.J.
Voncken per 30 december 2014 onder intrekking van de
aanvraag van 17 april 2014 een nieuwe aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend. Deze aanvraag
doorloopt de reguliere procedure.
Met aanvrager is inmiddels de gewenste overeenkomst
gesloten. Tevens is de aanvraag voorzien van een
onderbouwing ten aanzien van de fysieke gevolgen met
betrekking tot de diverse omgevingswaarden. Wij stellen
voor de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

1. Omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van
een tijdelijke voorziening voor wijnbouw voor de duur
van maximaal vijf jaar aan de Afvaartweg, kadastraal
bekend gemeente Voerendaal, sectie I, nr. 294.
2. Kennisnemen van en instemmen met de met
initiatiefnemer gesloten overeenkomst inzake het borgen
van de tijdelijkheid en de afwikkeling planschade-risico.
3. Selectiebesluit nemen met betrekking tot vrijgave
archeologische waarden.

akkoord met wijzigingen

1. Omgevingsvergunning verlenen voor de
bouwvan een tijdelijke voorziening voor
wijnbouw voor de duur vanmaximaal vijf jaar
aan de Afvaartweg, kadastraal bekend
gemeente Voerendaal, sectie I, nr. 294.
2. Kennisnemen van en instemmen met de
metinitiatiefnemer gesloten overeenkomst
inzake het borgen van detijdelijkheid en de
Omgevingsvergunning verlenen voor de bouw van een
afwikkeling planschade-risico.
tijdelijke voorziening voor wijnbouw voor de duur van
3. Selectiebesluit nemen metbetrekking tot
maximaal vijf jaar aan de Afvaartweg, kadastraal bekend vrijgave archeologische waarden.
gemeente Voerendaal, sectie I, nr. 294.
Omgevingsvergunning verlenen voor de
Kennisnemen van en instemmen met de met
bouwvan een tijdelijke voorziening voor
initiatiefnemer gesloten overeenkomst inzake het borgen wijnbouw voor de duur vanmaximaal vijf jaar
van de tijdelijkheid en de afwikkeling planschade-risico. aan de Afvaartweg, kadastraal bekend
gemeente Voerendaal, sectie I, nr. 294.
Selectiebesluit nemen met betrekking tot vrijgave
archeologische waarden.
Kennisnemen van en instemmen met de
metinitiatiefnemer gesloten overeenkomst
inzake het borgen van detijdelijkheid en de
afwikkeling planschade-risico.
Selectiebesluit nemen metbetrekking tot
vrijgave archeologische waarden.
• met de volgende toevoeging onder 1. van
het besluit: "met de nadrukkelijke duiding dat
het hier om een tijdelijke vergunning gaat
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met als gevolg dat e.e.a. uiterlijk op de
vervaldatum in de oorspronkelijke huidige
staat moet zijn teruggebracht en dat er geen
vooruitzicht is op een permanente
ontwikkeling aldaar".

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 28-4-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,

\ Besluitenlijst B&W | Zaak 18677 | Pagina 1

