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Visiedocument "Waardevol groeien" als
Limburgse Visie op samenwerken in de
waterketen

In Nederland werken gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven in ruim
vijftig regio's samen aan de uitwerking van de afspraken in het Bestuursakkoord
water. De doelstelling van het Bestuursakkoord water is om de kostenstijging te
beperken, een kwaliteitsverbetering te realiseren en de personele kwetsbaarheid
te verminderen. Sinds 2005 vindt structurele samenwerking plaats in de provincie
Limburg tussen de diverse partijen in de waterketen - Gemeenten,
Waterschappen, Waterleidingbedrijf en de Provincie. De samenwerking in de
provincie Limburg wordt vooralsnog vormgeven in een vijftal regio's ; Parkstad,
Maas en Mergelland, Venlo-Venray, Limburgse Peelen en westelijke Mijnstreek.
De vijf regio's overleggen op bestuurlijk niveau in het Bestuurlijk Regio Overleg
Limburg (BROL) en ambtelijk in het Ambtelijk Regio Overleg Limburg. Doel van
het regio overstijgend overleg is kruisbestuiving en kennisdeling.

akkoord
1. In te stemmen met het visiedocument "Waardevol Groeien" als de Limburgse
visie op samenwerken in de waterketen / het waterbeheer;
2. Een collegelid te machtigen om namens het college van Burgemeester en
Wethouders van Voerendaal het visiedocument te ondertekenen.

In het voorliggende document 'Waardevol groeien, de Limburgse visie op
samenwerken in de waterketen' wordt de visie van de Limburgse waterpartners
op samenwerken in de waterketen / het waterbeheer vastgelegd. Op 19
november a.s. zal de Visie door de betrokken organisaties worden ondertekend.
Aangezien verantwoordelijk portefeuillehouder Jo Brauers dan op vakantie is,
dient een ander collegelid te worden gemachtigd om het visiedocument namens
het college van b&w van Voerendaal te ondertekenen.
24330

Aanstelling onbezoldigd gemeenteambtenaar en aanwijzing toezichthouder
Apv

In het kader van het aspect veiligheid crisisopvang zal een boa, die werkzaam is
in de gemeente Simpelveld, ook in Voerendaal worden ingezet.
De betreffende boa moet daartoe worden aangewezen als onbezoldigd
gemeente-ambtenaar van de gemeente Voerendaal en worden aangewezen als
toezichthouder in het kader van de Apv en diverse wetten in het omgevingsrecht,
waaronder de Wabo.

akkoord
- de in bijlage 1 genoemde persoon aangesteld als onbezoldigd gemeenteambtenaar;
- de in bijlage 2 genoemde persoon aangewezen als toezichthouder in het kader
van de Apv en Wabo c.a.

Het is de bedoeling dat deze boa in de toekomst ook zal worden ingezet als
vervanger van onze boa. Hierover zult u in een later stadium nog worden
geïnformeerd.
24300

Uitspraak rechtbank inzake beroep
Aelmans tegen Omgevingsvergunning
Minnegardsweg fase 2
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De rechtbank Limburg heeft op 26 oktober 2015 uitspraak gedaan inzake het
akkoord
beroep van de heer J.V.E. Aelmans en mevrouw M.J.H. Andrien tegen de
Kennisnemen van de uitspraak van de rechtbank.
omgevingsvergunning die is verleend voor het bouwplan Minnegardsweg, Fase 2
van de Woningstichting Voerendaal.
D009.v003

De uitspraak van de rechtbank luidt dat het beroep van de heer en mevrouw
Aelmans-Andrien ongegrond is.
24243

2e begrotingswijziging WOZL 2015

U treft bijgevoegd de 2e Begrotingswijziging 2015 WOZL aan. Op grond van de
GR is WOZL verplicht de begrotingswijziging vóór vaststelling aan te bieden aan
de aangesloten gemeenten zodat deze een zienswijze kunnen indienen. De
vaststelling van de begrotingsdocumenten is voorzien in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van WOZL op 23 december 2015.

akkoord
Het college besluit:

1. Bijgevoegde concept 2e begrotingswijziging 2015 van WOZL door te geleiden
naar de raad zodat de raad haar gevoelen kenbaar kan maken.

2. De raad voor te stellen de concept 2e begrotingswijziging 2015 van WOZL als
volgt te verwerken:
- De gewijzigde Voerendaalse bijdrage van € 110.060 in de begroting bij te stellen
met als dekking de stelpost vrije budgetruimte.
- Het verschil van € 112.091 tussen het te ontvangen budget voor de uitvoering
van de WSW zoals in de septembercirculaire opgenomen, zijnde € 1.995.956 en
het door WOZL begrote aandeel van Voerendaal, zijnde € 1.883.865 toe te
voegen aan de reserve WSW.
24236
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Informatiebeveiligingsbeleid Kompas i.r.t.
Suwinet

Wijziging gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL)

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
ISD Kompas

Raadsvoorstel vaststellen
bestemmingsplan Ransdalerweg 2
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De colleges van de Kompasgemeenten wordt gevraagd bijgevoegde stukken
m.b.t. informatiebeveiligingsbeleid vast te stellen om hiermee te voldoen aan een
goede gegevensuitwisseling conform de Wet suwi (Wet structuur
uitvoeringsorganisatiewerk en inkomen).

akkoord
Het college stemt in met:

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd.
Deze wetswijziging leidt tot aanpassing van de meeste gemeenschappelijke
regelingen waaraan we als gemeente Voerendaal deelnemen. Zo ook de
Gemeenschappelijke Regeling voor het Werkvoorzieningsschap Oostelijk ZuidLimburg (GR WOZL). Bijgaand treft u aldus een voorstel tot wijziging van de GR
WOZL aan.

akkoord
Het college besluit:

Op 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd.
Deze wetswijziging leidt tot aanpassing van de meeste gemeenschappelijke
regelingen waaraan we als gemeente Voerendaal deelnemen. Dit geldt ook voor
de gemeenschappelijke regeling van onze intergemeentelijke sociale dienst
Kompas (GR Kompas). Naast de gewijzigde Wgr zijn ook wijzigingen in het
sociaal domein aanleiding om de GR Kompas te herzien.

akkoord
Het college besluit:

De WML is eigenaar van het pand en de gronden behorende bij het perceel
kadastraal bekend sectie G nr. 178, Ransdalerweg 2 te Voerendaal. Het pand
betreft een voormalig agrarisch bedrijf, waarvan door WML de eigendom is
verworven in het kader van de herinrichting Centraal Plateau ter bescherming

akkoord
Bijgevoegd concept-raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan
Ransdalerweg 2 voorleggen aan de gemeenteraad

- het Informatiebeveiligingsbeleid ISD Kompas, - het Informatiebeveiligingsplan
ISD Kompas,- de bijbehorende procedures 1 t/m 8 en- de bijbehorende bijlagen 1
t/m 14.

1. Kennis te hebben genomen van en in principe akkoord te gaan met de
voorgenomen wijziging van de gemeenschappelijke regeling
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL).
2. Alvorens de definitieve vaststelling van de gewijzigde GR, de gemeenteraad te
verzoeken toestemming te verlenen voor het doen wijzigen van de GR
Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg.

1. Kennis te nemen van en in principe akkoord te gaan met de voorgenomen
wijziging van de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas (GR Kompas).
2. Alvorens de definitieve vaststelling van de gewijzigde GR, de gemeenteraad
voor te stellen toestemming te verlenen voor het doen wijzigen van de GR
Kompas, e.e.a. conform bijgaand raadvoorstel.
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van de belangen van het waterwingebied Craubeek. Om de belangen van het
waterwingebied definitief veilig te stellen heeft WML verzocht de agrarische
bestemming van het pand af te halen en te wijzigen in een
woonbestemming voor zover het betreft de bedrijfswoning met aansluitende
gronden en een agrarische bestemming voor zover het betreft de overige
gronden van de voormalige bedrijfskavel. Behoudens het woonhuis met aanbouw
wordt alle overtollige bebouwing met een omvang van ca. 880m² gesloopt.
24190

Besluit maatschappelijke ondersteuning
gemeente Voerendaal december 2015

In de vergadering van 1 oktober 2015 is de Verordening maatschappelijke
ondersteuning oktober 2015 gemeente Voerendaal door de raad vastgesteld
(toevoeging artikel 19 a. tegemoetkoming meerkosten). Het Besluit
maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal december 2015 is de
uitwerking van de Verordening maatschappelijke ondersteuning oktober 2015
waarin nadere regelgeving rondom de verstrekking van voorzieningen zoals hulp
bij het huishouden, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, rolstoelen,
begeleiding en dagbesteding is opgenomen. In het voorliggende besluit zijn een
aantal aanpassingen t.o.v. het besluit 2015 doorgevoerd. De belangrijkste
wijziging is de regeling 'tegemoetkoming medische meerkosten'. Daarnaast is
van een aantal andere voorzieningen de verstrekkingsvorm gewijzigd van een
'persoonsgebonden budget' naar een 'tegemoetkoming in kosten'. Zie de bijlage
voor het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal
december 2015.

akkoord
Het college stemt in met:
1. De regeling tegemoetkoming medische meerkosten zoals opgenomen in artikel
14 van het besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal
december 2015 2. Het voorstel om de verstrekkingswijze van de volgende
voorzieningen te wijzigen van een persoonsgebonden budget in een
tegemoetkoming in de kosten: sportrolstoel, (rolstoel)taxivervoer, autoaanpassing, tegemoetkoming voor kosten onderhoud, keuring en reparatie
woonvoorzieningen verstrekt vóór 2011, verhuis- en inrichtingskosten en kosten
tijdelijke huisvesting.
Het college:
1. Trekt in het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Voerendaal
20152. Stelt vast het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente
Voerendaal december 2015

24177

Rioleringswerkzaamheden Hellebeukerweg Bij de recent uitgevoerde rioolreinigings en -inspectiewerkzaamheden is
en Achtbunderstraat
geconstateerd dat er in het hoofdriool van de Hellebeukerweg beschadigingen
zijn aangetroffen die op korte termijn hersteld dienen te worden. N.a.v. klachten
van diverse bewoners zijn in oktober 2 rioolstrengen in de Achtbunderstraat
tussen de Klimmenderstraat en de Pleinstraat gereinigd en geïnspecteerd. Ook
deze buizen vertonen veel schade. Voorgesteld wordt deze schade te herstellen.
Op basis van het vigerend inkoopbeleid van de gemeente Voerendaal kan het
werk onderhands aanbesteed door minimaal 1 offerte te vragen. Het werk
bestaat voornamelijk uit rooiwerkzaamheden, het verrichten van grondwerk en
het verwijderen en aanbrengen van riolering. Gezien het spoedeisende karakter
wordt voorgesteld om bij één partij prijs op te vragen.

akkoord
Instemmen met de uitvoering van de rioolvervanging in de Hellebeukerweg en
rioolrenovatie van de leidingen in de Hellebeukerweg en de Achtbunderstraat.

24153

Raadsbesluit PV-project Parkstad

akkoord
Het college van B&W neemt kennis van het raadsvoorstel PV-project Parkstad’ en
besluit:

In 2011 heeft het toenmalige college van de gemeente Landgraaf het initiatief
genomen om te onderzoeken of zij de benodigde elektriciteit voor de openbare
straatverlichting kon compenseren met zonnepanelen. De uitwerking van deze
ambitie heeft geleid tot het Zonnepanelenproject Landgraaf, waarbij de gemeente
een initiërende en faciliterende rol heeft vervuld. Het project mag rekenen op
breed draagvlak in de gemeenschap, getuige de aanmelding van zo’n 900
particuliere woningeigenaren (daar waar een minimale deelname van 560 was
ingecalculeerd) en de nog steeds groeiende interesse vanuit de bevolking.
Daarmee is het project een groot succes. De succesfactor van het project is de
ontzorgingscomponent. Veel particuliere woningeigenaren geven aan dat zij
willen investeren in vormen van duurzame energie zoals zonnepanelen, maar op
een aantal drempels stuiten waarvan het uitzoekwerk voorafgaand aan de
investering, de benodigde administratieve handelingen en het zelf organiseren
van het onderhoud de belangrijkste zijn. Deze bezwaren worden in het project
weggenomen: de woningeigenaar wordt volledig ontzorgd. Overigens kunnen ook
MKB-bedrijven en verenigingen met een kleinverbruikersaansluiting (kleiner dan
3x80 ampère) participeren in het project.
De Bestuurscommissie Ruimte van de Stadsregio Parkstad Limburg heeft in het
licht van het traject ‘Parkstad Limburg Energie Transitie’ (PALET) de ambitie
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1. Dat de uit het projectplan voortvloeiende en daarmee samenhangende
activiteiten tot de publieke taak van de gemeente Voerendaal worden gerekend;
2. Om de projectorganisatie op te zetten die zal worden belast met de uitvoering
van het project conform het projectplan;
3. Dat de gemeenteraad op gepaste momenten zal worden geïnformeerd over de
voortgang van het project;
4. Voor de financiering van het deel van de gemeente Voerendaal een lening
wordt aangegaan bij een nog nader in regionaal overleg te bepalen bank;
5. in te stemmen met het één op één uitlenen van de onder punt 4 aangetrokken
geldlening aan de service provider zoals genoemd in dit raadsvoorstel. Een en
ander cf artikel 3.6 van het Treasurystatuut Gemeente Voerendaal 2011;
D009.v003

uitgesproken om het succesvolle project van de gemeente Landgraaf gezamenlijk 6. betreffend raadsvoorstel PV-project Parkstad ter besluitvorming aan de
uit te willen rollen over de andere zeven gemeenten in Parkstad Limburg, aldus
gemeenteraad van Voerendaal voor te leggen;
ook in Voerendaal. Met dit project wordt beoogd in een tweetal tranches in
totaliteit 7.250 particuliere woningen te beleggen met zonnepanelen. Evenals het
project in Landgraaf zijn er twee belangrijke uitgangspunten geformuleerd:
• De gemeentelijke begrotingen mogen met dit project niet belast worden, het
project wordt dus kosten neutraal voor de gemeenten uitgevoerd;
• Maximale burgerparticipatie wordt gestimuleerd, waarbij de voorbeeldfunctie
van de gezamenlijke overheden duidelijk wordt geaccentueerd.
24093

collegevoorstel bezwaar wmo

Bij beschikking van 24 juni 2015 is aan mevrouw M. Kamps-Janssen een
maatwerkvoorziening in de vorm van hulp bij het huishouden toegekend voor de
periode van 1 juli 2015 tot en met 30 september 2018. Per brief van 29 juni 2015
is een indicatie gesteld voor wasverzorging als algemene voorziening. Er is
sprake van een vermindering van het aantal uren hulp bij het huishouden t.o.v de
vorige indicatie door toepassing van het nieuwe Protocol indicatieadvisering hulp
bij het huishouden gemeente Voerendaal 2015.

akkoord
1. kennis te nemen van het advies van het VONSS bezwaarschriftencommissie
d.d. 28 september 2015;
2. het bezwaarschrift van mevrouw M. Kamps-Janssenontvankelijk doch
ongegrond te verklaren conform het advies van voornoemde commissie;
3. de bestreden besluiten van 24 juni en 29 juni 2015 in stand te laten;
4. voor motivering van dit besluit te verwijzen naar het advies van de
bezwaarschriftencommissie;

Bij schrijven van 25 juli 2015 heeft mevrouw M. Kamps-Janssen tegen het besluit
van 24 juni bezwaar aangetekend. De commissie is van oordeel dat het bezwaar
mede is gericht tegen de brief van 29 juni inzake de toekenning van was- en
strijkverzorging als algemene voorziening. De commissie komt tot het oordeel dat
deze brief, welke aan alle HBH-cliënten is verstuurd, moet worden aangemerkt
als een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, en dus vatbaar is
voor bezwaar. Volgens de commissie is onder deze (standaard)brief ten onrechte
geen bezwaarclausule opgenomen. Op 28 september 2015 heeft de hoorzitting
van de commissie voor bezwaarschriften plaatsgevonden. De commissie
adviseert het college dit bezwaar ongegrond te verklaren.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 10-11-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans

Pagina 4 van 4
Zaak 24366 | Besluitenlijst B&W

W. Houben
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