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Intern controleplan 2017

Dit controleplan omvat een beschrijving van de uitvoering van de interne controle, akkoord
de randvoorwaarden en het aantal uit te voeren IC activiteiten.
In te stemmen met het Intern controleplan 2017.
Het intern controleplan is een handvat voor het college, de afdelingsmanagers en
alle medewerkers die betrokken zijn bij controle onderdelen. Als verlengstuk van
dit plan worden in de afzonderlijke werkprogramma’s per te controleren proces de
uit te voeren werkzaamheden genoemd en uiteindelijk systematisch afgewerkt.
De Interne controle (verder: IC) beoordeelt de opzet, het bestaan en de werking
van de administratieve organisatie (verder: AO) oftewel de getrouwheidstoets.
Tevens zijn hierin opgenomen de onderzoeken naar de rechtmatigheid. Zonder in
technische details te vervallen kan getrouwheid worden aangeduid als “de cijfers
moeten juist zijn” en rechtmatigheid als “de handelingen die ten grondslag liggen
aan de cijfers moeten in overeenstemming zijn met de geldende wetgeving”.
De IC (zoals opgenomen in de Verordening ex artikel 212 ) wordt uitgevoerd door
medewerkers van de afdeling bedrijfsvoering die onafhankelijk van de reguliere
werkprocessen opereren. Deze vorm van IC biedt de externe accountant van de
gemeente Voerendaal zekerheid voor de uit te voeren accountantscontrole, die in
het kader van artikel 213 van de Gemeentewet verplicht is.
De inhoud van dit plan wordt steeds afgestemd met de externe accountant.
Daarnaast zal de externe accountant tijdens de interim-controle een review
uitvoeren op de uitgevoerde werkzaamheden.
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reparatie planologisch regime locatie
Overheek 62 Klimmen t.n.v. familie R.J.I.
Van Hussen - Franssen

De familie R.J.I. Van Hussen – Franssen baat op de locatie Overheek 62 te
Klimmen vakantieappartementen-complex Clumma uit. De familie heeft twee
(kleinschalige) planvoornemens. Deze passen niet in het bestemmingsplan.
Aangezien het bestemmingsplan voor deze locatie tevens de
vakantieappartementen niet adequaat regelt, stellen wij voor om voor eigen
rekening een bestemmingsplan op te stellen ter reparatie van het planologisch
regime, waarin ook het particulier initiatief zal worden ingepast.

akkoord
1.
Instemmen met het voor rekening van de gemeente opstellen van een
bestemmingsplan voor de locatie Overheek 62 te Klimmen ten behoeve van
correctie van het planologische regime en inpassing in dat nieuwe planologische
regime van de door de familie R.J.I. Van Hussen – Franssen gewenste
ontwikkelingen met betrekking tot het plaatsen van een tuinhuis op het voorplein
en uitbreiding van de bergingsmogelijkheden op het achterterrein.2.
Ten
aanzien van de verantwoordelijkheden van partijen, de uitoefening van
bevoegdheden en de afwikkeling van planschade-risico met de familie Van
Hussen – Franssen een overeenkomst sluiten.
3.
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Na sluiten van de overeenkomst als bedoeld onder 2. in overleg met de
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familie Van Hussen – Franssen en de wegbeheerder een ontwerp-planologische
regeling opstellen, welke na akkoord door partijen, als uitvoering van het onder 1.
gestelde in opdracht van de gemeente door een nader te bepalen
stedenbouwkundig bureau, op basis van offerte, in een ontwerpbestemmingsplan wordt vertaald.
4.
Separaat aan de beoogde bestemmingsplanwijziging een ambtshalve
onderzoek instellen naar mogelijke permanente bewoning van de locatie en zo
nodig, na rapportage en besluitvorming, handhavingsmaatregelen initiëren.
38701

Inventarisatie en omschrijving
karakteristieke bouwwerken

Enerzijds is geconstateerd dat het huidige overzicht van karakteristieke
bouwwerken niet meer actueel is en er naar alle waarschijnlijkheid meer objecten
zijn die vanwege cultuurhistorische en/of karakteristieke waarden een juridische
bescherming verdienen. Anderzijds zijn er voor zowel burger, als gemeente
momenteel geen omschrijvingen van de karakteristieke kenmerken/elementen
voorhanden. Derhalve wordt voorgesteld om een inventarisatie en omschrijving
van alle karakteristieke bouwwerken binnen de gemeente uit te laten voeren. Het
resultaat zal te zijner tijd juridisch verankerd worden in het omgevingsplan.

akkoord met wijzigingen
1. Het college van burgemeester en wethouders stemt in met:de inventarisatie,
omschrijving en juridische verankering van de karakteristieke bouwwerken binnen
de gemeente conform voorliggend voorstel, alsmede aan de hand van
bijgevoegde meervoudig onderhandse aanbesteding (drie partijen) op basis van
de beste prijs-kwaliteitverhouding (zie bijlage 1);
2. de mandatering van het (plaatsvervangend) afdelingshoofd Ruimte en
Omgeving voor de gunning van de (deel)opdracht(en).
3. ivm terugtrekken van 1 partij alsnog bureau Anno Cultuurhistorie toevoegen
aan lijst van uit te nodigen partijen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 12-09-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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