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Doorontwikkeling 2017-2020 t.b.v.
vangnetuitkering 2017

In het besluit participatiewet is geregeld dat college en gemeenteraden
geïnformeerd moeten worden over maatregelen die zijn genomen of zullen
worden genomen om tot tekortreductie te komen. Daartoe ontvangt u bijgaand
het document “Doorontwikkeling 2017 - 2020, aanvraag vangnetuitkering 2017"
van Kompas. Het biedt het college en de raad een compact, maar compleet
overzicht van de activiteiten die Kompas uitvoert ter voorkoming of beperking van
eventuele tekorten.

akkoord
Het college besluit:
Het document “Doorontwikkeling 2017 – 2020, aanvraag vangnetuitkering” vast te
stellen en deze met bijgevoegde raadsinformatiebrief ter informatie door te
geleiden naar de raad en de commissie (per mail via de griffie) en daarbij de
griffie te verzoeken deze als ingekomen post te agenderen voor de
raadsvergadering van 21 december 2017.

In 2018 zal zeer waarschijnlijk voor de gemeente Nuth en Voerendaal een
vangnetuitkering 2017 moeten worden aangevraagd. Daarbij moet worden
aangetoond welke acties in 2017 zijn ondernomen om te voorkomen dat er
tekorten zouden ontstaan. In dit kader zijn deze acties dan ook geordend
weergegeven.
Voor Voerendaal is de kans aanwezig dat er een vangnetuitkering moet/kan
worden aangevraagd. Dit omdat, op basis van de eerste helft van 2017, het
verwacht tekort op het product inkomen voor Voerendaal hoger zal zijn dan de
grens van 5%.
De notitie "Doorontwikkeling 2017 - 2020, aanvraag vangnetuitkering 2017" van
Kompas wordt dan ook aan college en raad voorgelegd om op deze manier
nogmaals kennis te nemen van de acties die Kompas uitvoert ter voorkoming en
beperking van tekorten.
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Aankoop strook grond t.h.v.
Ransdalerstraat 3 - 3A (Frehen - Muris)
i.h.k.v. reconstructie Ransdalerstraat

Procesvoorstel + beantwoording vragen
fractie Democraten Voerendaal inzake
groenstrook CortenbacherveldGrachtstraat
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In het kader van de reconstructie van de Ransdalerstraat is ter bevordering van
de verkeerssituatie ter hoogte van de Ransdalerstraat 3 en 3A een grondstrook
benodigd van circa 64 m2. Hiervoor is in overleg met de bewoners een
koopovereenkomst opgesteld (zie bijlage 1).

akkoord
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:

Door de fractie Democraten Voerendaal zijn recentelijk vragen over (de
onderhoudstoestand van) de groenstrook Cortenbacherveld-Grachtstraat
binnengekomen. In het verleden is deze groenstrook meermaals onderwerp van
discussie geweest. Om die reden is een procesvoorstel (zie bijlage 1) opgesteld,
waarin op basis van de diverse (integrale) belangen gezocht wordt naar een
duurzame en gedragen oplossing. Tevens is een brief opgesteld (zie bijlage 2)

akkoord
1. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:de aanpak van de
huidige situatie ter plaatse van de groenstrook Cortenbacherveld-Grachtstraat
conform bijgevoegd procesvoorstel (bijlage 1);
2. het aanbieden van de bijgevoegde brief als reactie op de door fractie
Democraten Voerendaal opgestelde vragen inzake bovengenoemde groenstrook

1. de aankoop van de grondstrook t.h.v. de Ransdalerstraat 3 - 3A conform (de
benoemde voorwaarden in) bijgevoegde koopovereenkomst (zie bijlage 1;)
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die voorziet in een zorgvuldige beantwoording van de binnengekomen vragen.

(bijlage 2);

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 26-09-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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