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Project Ransdaal toekomstbestendig

Alle 8 Parkstad-gemeenten zijn uitgenodigd om projecten in te dienen voor de
verdeling van de gelden van de Decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling.

akkoord
Kennis nemen van het voorstel Ransdaal toekomstbestendig in het kader van de
aanvraag decentralisatie-uitkering Bevolkingsdaling Parkstad Limburg.

Gemeente Voerendaal heeft het project Ransdaal toekomstbestendig ingediend
bij Parkstad Limburg.
36983

Zienswijze E. Hogenboom Putweg 17
inzake omgevingsvergunning 'brandveilig
gebruik' Nuje Caris, Putweg 13 - 15

De heer E.G.M. Hogenboom, Putweg 17 te Klimmen heeft een zienswijze
ingediend tegen de ontwerp-omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ van Nuje
Caris, Putweg 13-15 in verband met de uitbreiding van 10 naar maximaal 20
cliënten. De zienswijze is naar ons oordeel ongegrond, zodat de vergunning kan
worden verleend.

akkoord
De zienswijze van de heer E.GM. Hogenboom, Putweg 17 te Klimmen,
ongegrond verklaren en de omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ aan Nuje
Caris, t.n.v. de heer R.P.E.A. Grooten, Putweg 13, verlenen.

36971

Uitvoering herinrichting Houtstraat
Klimmen

Op dinsdag 14 maart 2017 heeft, op basis van het inkoopbeleid gemeente
Voerendaal, de meervoudig onderhandse aanbesteding van het RAW-bestek
"Reconstructie - bovengrondse aanpak Houtstraat Klimmen - 1614 INFRA 01"
plaatsgevonden.

akkoord
In te stemmen met:

Voor deze aanbesteding waren 3 aannemers uitgenodigd. Laeven Infra is met
een bedrag van € 268.000,00 excl. BTW, de laagste inschrijver, zie bijgevoegd
proces-verbaal van inschrijving (bijlage 1). Gunning vindt plaats aan de laagste
inschrijver, zie gunningsadvies d.d. 15 maart 2017 (bijlage 2).

1. de voorlopige gunning van het werk aan Laeven Infra te Ransdaal.
2. in geval van geen bezwaren bij ommekomst van de stand-still termijn, de
opdracht definitief te gunnen aan Laeven Infra.

Dit bedrag past binnen het beschikbare krediet.
De uitvoering is gepland va. medio april 2017 en is onderverdeeld in meerdere
fasen. De datum van oplevering is vastgelegd vóór 28 juli 2017.
36899

Beslissing op bezwaar Moonen inzake
verkeersbesluit Lindelaufer Gewande

Op 13 juli 2016 is een verkeersbesluit genomen, dat onder andere betrekking had
op de instelling van éénrichtingsverkeer op een gedeelte van het bedrijventerrein
Lindelaufer Gewande (fase 2). Na bekendmaking van dit besluit zijn door een
groot aantal bedrijven (16), die zijn gevestigd op het bedrijventerrein
bezwaarschriften ingediend. Dit groot aantal bezwaarschriften is aanleiding
geweest, om na nader onderzoek, het bestreden verkeersbesluit, voor zover
betrekking hebbend op voornoemde instelling van éénrichtingsverkeer, bij besluit
van 6 december 2016 in te trekken.

akkoord
1. Het bezwaarschrift, ingediend door de heer I.J.M. Moonen, namens
Houtindustrie Moonen, gevestigd Lindelaufer Gewande 42 te Voerendaal,
ontvankelijk en ongegrond te verklaren;
2. Het bestreden besluit in stand te laten;
3. Het advies van de VONSS bezwaarschriftencommissie over te nemen en dit
integraal ten grondslag te leggen aan deze beslissing op bezwaar;
4. De bezwaarmaker schriftelijk gemotiveerd in kennis te stellen van dit besluit.

Één reclamant heeft zijn bezwaarschrift niet ingetrokken en persisteerde bij zijn
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bezwaren. Voorgesteld wordt dit bezwaarschrift ontvankelijk maar ongegrond te
verklaren.
36884

Samenwerkingsprotocol gemeenten
Limburg & Raad voor de
Kinderbescherming Zuidoost Nederland.

In dit voorstel wordt u een herziene versie van de samenwerkingsafspraken
tussen de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming Zuidoost Nederland
aangeboden. Eerder is besloten deze afspraken jaarlijks te evalueren en waar
nodig bij te stellen. Deze evaluaties hebben ook daadwerkelijk in 2015 en 2016
plaatsgevonden, samen met alle direct betrokken partijen.

akkoord
Het college van B&W stemt in met het samenwerkingsprotocol tussen de
gemeenten in Limburg en de Raad voor de Kinderbescherming Zuidoost
Nederland.

Samengevat kan worden gesteld dat de wijzigingen in het
samenwerkingsprotocol geen verstrekkende gevolgen hebben. De documenten
zijn hoofdzakelijk aangepast aan de actualiteit en (sub)regionale verschillen zijn
beter op elkaar afgestemd. Tot en met 2016 is er gewerkt met twee verschillende
protocollen in de provincie Limburg. Het afgelopen jaar hebben we toegewerkt
naar 1 protocol voor de gehele provincie Limburg.
36541

Verordening Cliëntenparticipatie 2017

Op basis van gesprekken tussen een afvaardiging van Kompas en een
afvaardiging van de cliëntenraad heeft een evaluatie van de cliëntenraad
plaatsgevonden, het opstellen van een huishoudelijk reglement en het onder de
loep nemen en wijzigen van de financiële vergoeding van de leden van de
cliëntenraad.
Aanpassing van de huidige verordening cliëntenparticipatie 2015 is daarmee
noodzakelijk.

36538

35682

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Kompas 2017

Voerendaal app

akkoord
Het college besluit, mede op advies van het dagelijks bestuur van Kompas om:
1. in te stemmen met bijgevoegde concept verordening;
2. de Verordening cliëntenparticipatie Kompas 2017 door te leiden naar de
gemeenteraad;
3. de raad te verzoeken de bijgevoegde Verordening cliëntenparticipatie Kompas
2017 vast te stellen onder intrekking van de Verordening cliëntenparticipatie
Kompas 2015.

De verdeelsleutel van de bedrijfsvoeringskosten zoals die vanaf de start van
Kompas gehanteerd wordt en gebaseerd is op het aantal cliënten ultimo jaar,
blijkt geen correcte weerspiegeling (meer) van de verdeling van kosten van
gemeenten gedurende het verloop van het jaar. Door te gaan rekenen met een
gemiddeld aantal klanten gedurende het kalenderjaar is een nieuwe
verdeelsleutel gevonden die tot een betere verdeling van de kosten leidt. De
voorgestelde aanpassing leidt ertoe dat de gemeenschappelijke regeling Kompas
met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 aangepast dient te worden. De
aanpassing is terug te vinden onder artikel 23, lid 3 van de gemeenschappelijke
regeling.

akkoord
Het college besluit:

In het kader van branding en communicatie ligt er het voorstel om een
‘Voerendaal-app’ te laten ontwikkelen. Het betreft een geïntegreerde app waarin
zowel toeristische als gemeentelijke informatie wordt aangeboden. Dit zorgt
ervoor dat alle informatie bij elkaar in één app staat zonder te hoeven inleveren
op overzichtelijkheid en gebruikersgemak.

akkoord
In te stemmen met het voorstel voor het ontwikkelen van een
geïntegreerde Voerendaal-app.

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 over te gaan tot 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.

Aan de voorkant zal (middels een beginscherm) een duidelijke splitsing worden
gemaakt tussen het toeristisch/recreatie gedeelte en het algemene
(gemeentelijke informatie) gedeelte. Op die manier kunnen gebruikers gericht
naar informatie zoeken.
Door voor één app te kiezen hoeven bewoners en bezoekers slechts één app te
downloaden. Dit zorgt voor duidelijkheid en een betere vindbaarheid in de
appstore.
36648

Voortzetting project Versterking van de
basis
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In 2015 zijn we gestart met het project 'Versterking van de basis'. In 2015 en
2016 is het project uitgevoerd volgens het projectvoorstel. Eind 2016 heeft een
evaluatie plaatsgevonden en hebben we een nieuw voorstel ontwikkeld op basis
van de ervaringen van alle partijen. Bij alle partijen is draagvlak voor de nieuwe

akkoord
Het college van B&W stemt in met de voortzetting van het project Versterking van
de basis volgens bijgevoegd projectvoorstel en stemt in met de projectkosten van
€ 8.400,-- meerjarig.
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aanpak.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 28-03-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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