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Aanwezig

W. Houben, burgemeester
P. Leunissen, wethouder
P. Thomas, wethouder
S. de Gijsel, loco-secretaris

Afwezig

J. Brauers, wethouder
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Definitieve besluitvorming handhaving
chalets Lindelaufer Gewande

Op 21 juli 2017 heeft het college besloten tot handhavend op te treden tegen de
plaatsing van 2 chalets op het perceel Lindelaufer Gewande 54 te Voerendaal.
Op 21 juli 2017 is de vooraankondiging van dit handhavend optreden aan
overtreders verzonden. Daarbij is de mogelijkheid geboden om binnen 1 week
een zienswijze in te dienen. Op basis van de zienswijze dient definitieve
besluitvorming plaats te vinden. De zienswijzen geven geen aanleiding tot andere
besluitvorming. Derhalve wordt voorgesteld een definitieve last onder
bestuursdwang op te leggen.

akkoord met wijzigingen
1. Geen medewerking te verlenen aan legalisatie van de chalets op het
bedrijfsperceel Lindelaufer Gewande 54 te Voerendaal;
2. Kennis te nemen van de namens en door M.J.P. Baijens en M.A.J. Baijens
ingediende zienswijzen;
3. Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals in dit voorstel is
vervat;
4. Handhavend op te treden tegen de geconstateerde overtredingen op het adres
Lindelaufer Gewande 54 te Voerendaal, middels een last onder bestuursdwang.
De begunstigingstermijn waarbinnen de overtreding kan worden beëindigd, wordt
op 4 weken in plaats van 2 weken gesteld.
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Verlenging samenwerkingsconvenant
begeleiding kwetsbare burgers per 1-12017, incl. indexering tarieven en
verhoging van dagbestedingstarief

Beslissing op bezwaar Ortmans/Horsmans
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Het ‘Samenwerkingsconvenant begeleiding kwetsbare burgers’ is voor de jaren
2015 en 2016 afgesloten. Het Samenwerkingsconvenant biedt de optie voor een
eenmalige verlenging van één jaar. De gemeente Voerendaal maakt gebruik van
deze mogelijkheid. Op 27 juni 2016 hebben wij, tegelijkertijd met de gemeenten
Simpelveld, Nuth, Onderbanken en Landgraaf alle zorgaanbieders reeds
schriftelijk laten weten (zie voor verlengingsbrieven zaak 30648) dat wij het
convenant verlengen voor de periode van 1 jaar (2017). Tevens zijn we de
zorgaanbieders tegemoet gekomen door de tarieven per 1 januari 2017 te
indexeren, het tarief voor dagbesteding per 1 januari 2017 naar boven bij te
stellen en de productenmatrix op onderdelen beter te concretiseren zodat de
zwaardere producten vaker geïndiceerd worden. Het bovenstaande dient echter
nog formeel door uw college te worden bekrachtigd in onderhavig voorstel.

akkoord
1. Het college van B&W besluit (met terugwerkende kracht) in te stemmen met de
verlenging van het ‘Samenwerkingsconvenant begeleiding kwetsbare burgers'
voor de periode van 01-01-2017 tot 01-01-2018;
2. Het college van B&W besluit bijgevoegde 'tarievenlijst begeleiding kwetsbare
burgers 01-01-2017' vast te stellen, waarbij rekening is gehouden met:

Bij besluit d.d. 27 maart 2017 is een omgevingsvergunning verleend aan
Landbouwmechanisatie Horsmans BV ten behoeve van de uitbreiding van het
bedrijf conform het geldende bestemmingsplan. Concreet betreft het de bouw van
een waterkelder, opslagruimte met trainingsruimte voor paarden en een
paardenstal met vaste mestopslag op het perceel aan de Holleweg 13 te
Craubeek. Tegen dit besluit heeft de heer Ortmans bezwaar gemaakt.
Voorgesteld wordt om het bezwaarschrift ontvankelijk, doch ongegrond te
verklaren.

akkoord
Het bezwaarschrift van de heer J. Ortmans d.d. 2 mei 2017 ontvankelijk, doch
ongegrond verklaren in overeenstemming met het advies van de
bezwaarschriftencommissie d.d. 19 juli 2017.

• een indexering van 0,42% (CPI okt. 2015 - okt. 2016, CBS) van alle tarieven die
vallen binnen de dienstverlening van het ‘Samenwerkingsconvenant begeleiding
kwetsbare burgers' per 01-01-2017;
• een verhoging van het tarief voor dagbesteding, tot maximaal € 8,50 uur;
• afronding van de tarieven persoonlijke begeleiding individueel naar boven, zodat
ze deelbaar zijn door 60 (noodzakelijk bij het gebruik van het landelijke
declaratiesysteem IWmo).

D009.v003

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 15-08-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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