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Beantwoording brief Actiegroep Initiatief Stop
Tihange

Op 18 mei 2015 heeft Initiatief Stop Tihange een aantal
vragen gesteld over rampenbestrijding, bevolkingszorg
(preventie) en informatieverstrekking bij een mogelijke
kernramp in Tihange, België. In het antwoord van
Voerendaal wordt aangegeven dat Voerendaal er voor
gekozen heeft om rampen met grote impact met
specifieke kennis en ervaring te bestrijden. Dit vindt
plaats in de samenwerking van 18 gemeenten in
Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ook bevolkingszorg
(preventie) en informatieverstrekking zijn hier
ondergebracht. De Veiligheidsregio Zuid-Limburg
functioneert als gemeenschappelijke regeling onder het
bestuur van burgemeesters van de 18 gemeenten.

In te stemmen met bijgevoegde conceptreactie aan
Initiatief Stop Tihange.

akkoord met wijzigingen
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Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Stadsregio Met het Jaarverslag en de Jaarrekening 2014 wordt door
Parkstad Limburg
Stadsregio Parkstad Limburg verantwoording afgelegd
over 2014. Op 8 april 2015 zijn Jaarverslag en
Jaarrekening 2014 in het dagelijks bestuur van Parkstad
Limburg behandeld; op 15 april hebben de
portefeuillehouders financiën ingestemd met het voorstel
tot resultaatbestemming. De accountant heeft een
goedkeurende verklaring afgegeven. Voornemen is
om Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Stadsregio
Parkstad Limburg in het Algemeen Bestuur van 25 juni
2015 vast te laten stellen.

In te stemmen met bijgevoegde
conceptreactie aan Initiatief Stop Tihange
met de toevoeging dat verwezen wordt naar
de brief van Veiligheidsregio Zuid Limburg
over dit onderwerp die als bijlage wordt
toegevoegd.

akkoord
• Kennis te nemen van Jaarverslag en Jaarrekening
2014 Stadsregio Parkstad Limburg
• In te stemmen met de raadsinformatiebrief over
Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Stadsregio Parkstad
Limburg

• Kennis te nemen van Jaarverslag en
Jaarrekening 2014 Stadsregio Parkstad
Limburg
• In te stemmen met de raadsinformatiebrief
over Jaarverslag en Jaarrekening 2014
Stadsregio Parkstad Limburg

Inhoudelijk zijn PALET, Verbinding cultureel erfgoed en
leisure, Leisurering Parkstad, Retailvisie en
Transformatieopgave Wonen & Zorg de belangrijkste
thema's geweest waar Parkstad Limburg op gefocust
heeft in 2014.
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Aanbesteding onderhoud wegen 2015

Voor het onderhoudsbestek wegen in 2015 moeten
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden.
Hiervoor is Haveco uitgenodigd. Voor de aanbesteding
en uitvoering van de werken wordt voorgesteld om 3
aannemers uit te nodigen.
Vooruitlopend op de aan de Raad voor te leggen
uitkomsten van het STRIP/wegbeheer en het huidig

akkoord
Het college stemt in met het opstarten van de
aanbestedingsprocedure en het mandateren van de
verdere afhandeling aan het hoofd van de afdeling
Ruimte en Omgeving, mits het resultaat van de
aanbesteding past binnen het beschikbaar gestelde
budget.

Het college stemt in met het opstarten van
de aanbestedingsprocedure en het
mandateren van de verdere afhandeling aan
het hoofd van de afdeling Ruimte en
Omgeving, mits het resultaat van de
aanbesteding past binnen het beschikbaar
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beschikbare budget voor onderhoud aan wegen is een
urgentie-lijst bepaald met werken die op korte termijn
uitgevoerd moeten worden.
15534

Vrijwilligerscentrale Overeenkomst 2015
Alcander

Eigen kracht vormt de rode draad door de herinrichting
van het sociale domein. Burgers met hun hulpvragen
dienen eerst hun eigen kracht, dan hun sociale netwerk
en collectieve voorzieningen aan te spreken. Wanneer
deze voorzieningen niet toereikend zijn, wordt een
individuele voorziening toegekend. Een diversiteit aan
benodigde (burger)initiatieven in dit kader vraagt om een
potentieel aan vrijwilligers. De diverse verenigingen die
de gemeente Voerendaal rijk is, zijn daarnaast een
bindende factor voor leefbare en vitale kernen. Het is van
belang dat deze verenigingen ondanks vergrijzing en
ontgroening, hun vrijwilligersbestand op peil weten te
houden of zelfs weten uit te bouwen.
Door vrijwilligersbemiddeling via de wijksteunpunten in
Klimmen en Voerendaal/Kunrade te organiseren worden
potentiële vrijwilligers op laagdrempelige wijze
geënthousiasmeerd voor en 'gematcht' met
vrijwilligersvacatures in de kernen.

gestelde budget.

Het college besluit om dienstverlening voor de
akkoord
vrijwilligerscentrale in te kopen bij Alcander Heerlen voor
een bedrag van € 13.763,44 volgens offerte kenmerk
15.u.020022 d.d. 6-1-2015, bijgevoegd in de bijlage. In
de offerte worden de diensten nader toegelicht.

Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld om ook
voor 2015 de diensten van de vrijwilligerscentrale in te
kopen bij Alcander te Heerlen. Opgemerkt dient te
worden dat wij intern er vanuit gingen dat deze
dienstverlening reeds voor 2015 was ingekocht (2014 en
2015) maar gebleken is dat voor 2015 deze dienst
opnieuw ingekocht moet worden. Vandaar de vertraging
in de behandeling van onderhavig voorstel.
18866

aanpassen LLB-subsidieregeling

In de vergadering van 28 juni 2012 heeft de
gemeenteraad het VolksHuisvestingsPlan (VHP) “Samen
Bouwen aan Wonen in Voerendaal 2020” vastgesteld.
Eén van de uitvloeiselen van dit VHP is het project
“LevensLoopBestendig maken van particuliere woningen”
(LLB-regeling) dat op 1 maart 2014 van start is gegaan.
Dit project bestaat uit twee stappen, te weten a.
bewustwording en b. een stimuleringsbijdrage, die 55+
woningeigenaren moet bewegen hun woonsituatie (beter)
af te stemmen op hun veranderende woonbehoefte op
termijn en de veranderingen in de woningmarkt, specifiek
in Voerendaal.

Het college van B&W neemt kennis van de voorgestelde aangehouden
aanpassingen van de subsidieregeling
“Levensloopbestendig maken van woningen 2014” en
stemt in met de inwerkingtreding van de nieuwe regeling
(“Levensloopbestendig maken van woningen 2015”)
vanaf 1 juli 2015.

Ruim een jaar na de start van het project mag het
resultaat van de bewustwordingscampagne worden
omschreven als ruim voldoende. Al vóór de start van de
landelijke overheidscampagne, afgelopen najaar, is een
groot deel van de Voerendaalse bevolking bewust
gemaakt van het fenomeen “langer thuis wonen” en de
eigen verantwoordelijkheid richting de woonsituatie.
Het aantal subsidie-aanvragen, een maatstaf voor het
aantal daadwerkelijke ingrepen, blijft echter nog achter bij
de doelstelling (min.10 transformaties per jaar).

\ Besluitenlijst B&W | Zaak 20084 | Pagina 1

Zoals aan de raads- en commissieleden reeds toegelicht
tijdens de themabijeenkomst van 15 januari jl. heeft de
projectgroep “LLB wonen in Voerendaal” vanaf het begin
van het project de vinger aan de pols gehouden door
veelvuldig af te stemmen met de twee doelgroepen, nl.
55+ woningeigenaren en lokale (bouwgerelateerde)
ondernemers.
Uit deze afstemming is o.a. naar voren gekomen dat de
huidige subsidieregeling vaak niet aansluit op de
praktijksituaties en/of te weinig ruimte biedt aan het
inpassen van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van
woningaanpassingen.
Met de voorgestelde aanpassingen zal de
subsidieregeling “Levensloopbestendig maken van
woningen 2015” beter aansluiten op bestaande situaties
en derhalve voor een (veel) grotere groep
woningbezitters toegankelijk worden zonder afbreuk te
doen aan het oorspronkelijke uitgangspunt van een
structurele/ duurzame wijziging.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 16-6-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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