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Ontbinding overeenkomst en nieuwe gunning
Interieurbouwwerkzaamheden 't Wouves

Het totaal aan werkzaamheden voor de nieuwbouw van
gemeenschapsvoorziening 't Wouves, is getrapt
aanbesteed. Begin 2015 heeft de laatste aanbesteding in
het kader van de nieuwbouw plaatsgevonden. Dit betrof
de aanbesteding van de interieurbouwwerkzaamheden.

1. De overeenkomst met Meulenberg Interieurs BV, ter
zake van interieurbouwwerkzaamheden voor 't Wouves
te Ransdaal, op basis van artikel 19 eerste en derde lid
van de Algemene Voorwaarden van de gemeente
Voerendaal, te ontbinden;
2. Indien de curator van Meulenberg Interieurs BV
De interieurbouwwerkzaamheden zijn gegund aan de
ontbinding op basis van de Algemene Voorwaarden
laagste inschrijver Meulenberg Interieurs BV uit Heerlen. betwist, de curator sommeren, op basis van de UAV
Per brief van 25 februari 2015 is definitief opdracht
2012, paragraaf 46, om binnen 8 dagen te verklaren of
verleend voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Op Meulenberg Interieurs BV de overeenkomst gestand
21 april 2015 is door de rechtbank het faillissement van
doet onder in overleg met de portefeuillehouder nader te
Meulenberg Interieurs BV uitgesproken. Als gevolg van
bepalen genoegzame zekerheidsstelling, waaronder in
dat faillissement is het noodzakelijk te bezien of de
ieder geval het eisen van een bankgarantie ter hoogte
opdracht kan worden doorgezet of dat een andere partij
van de opdrachtsom;
moet worden ingeschakeld voor de
3. Over te gaan tot voorlopige gunning van de
interieurbouwwerkzaamheden.
interieurbouwwerkzaamheden voor 't Wouves te
Ransdaal aan de eerstvolgende geldige inschrijver,
Voorgesteld wordt de overeenkomst met Meulenberg
zijnde Soons Interieurbouw te Schimmert voor een
Interieurs BV te ontbinden, de reeds doorlopen
bedrag van € 126.042 inclusief BTW;
aanbestedingsprocedure te heropenen en een voorlopige 4. Indien binnen de daarvoor gestelde termijn van 20
gunning uit te spreken van de opdracht aan de
dagen geen bezwaren worden ontvangen ten aanzien
eerstvolgende geldige inschrijver. De werkzaamheden
van de voorlopige gunning en de curator niet binnen de
worden gegund op basis van prijs. Als tweede laagste
gestelde termijn heeft aangegeven de overeenkomst
inschrijver is Soons Interieurbouw uit Schimmert naar
met Meulenberg Interieurbouw BV gestand te doen,
voren gekomen met een inschrijfsom van € 126.042,over te gaan tot definitieve gunning aan Soons
inclusief BTW. Dit bedrag past binnen de
Interieurbouw.
projectbegroting voor 't Wouves. Voorgesteld wordt
derhalve om de werkzaamheden voorlopig te gunnen
aan Soons Interieurbouw. Indien binnen de daarvoor
gestelde termijn geen bezwaren worden ontvangen, over
te gaan tot definitieve gunning aan Soons Interieurbouw.

akkoord

Bijgevoegd treft u de Jaarstukken WOZL 2014 en de
Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 WOZL

akkoord

18857

Jaarrekening 2014 WOZL en Begroting 2016
en Meerjarenraming 2017-2019 WOZL

Conceptbesluit

Besluit

1. De overeenkomst met Meulenberg
Interieurs BV, ter zake van
interieurbouwwerkzaamheden voor 't
Wouves te Ransdaal, op basis van artikel 19
eerste en derde lid van de Algemene
Voorwaarden van de gemeente Voerendaal,
te ontbinden;
2. Indien de curator van Meulenberg
Interieurs BV ontbinding op basis van de
Algemene Voorwaarden betwist, de curator
sommeren, op basis van de UAV 2012,
paragraaf 46, om binnen 8 dagen te
verklaren of Meulenberg Interieurs BV de
overeenkomst gestand doet onder in overleg
met de portefeuillehouder nader te bepalen
genoegzame zekerheidsstelling, waaronder
in ieder geval het eisen van een
bankgarantie ter hoogte van de
opdrachtsom;
3. Over te gaan tot voorlopige gunning van
de interieurbouwwerkzaamheden voor 't
Wouves te Ransdaal aan de eerstvolgende
geldige inschrijver, zijnde Soons
Interieurbouw te Schimmert voor een bedrag
van € 126.042 inclusief BTW;
4. Indien binnen de daarvoor gestelde
termijn van 20 dagen geen bezwaren
worden ontvangen ten aanzien van de
voorlopige gunning en de curator niet binnen
de gestelde termijn heeft aangegeven de
overeenkomst met Meulenberg
Interieurbouw BV gestand te doen, over te
gaan tot definitieve gunning aan Soons
Interieurbouw.
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aan. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling
(GR) is WOZL verplicht de Begroting incl.
meerjarenraming voor vaststelling door het Algemeen
Bestuur van WOZL aan te bieden aan de gemeenteraden
zodat deze een zienswijze kunnen indienen. De
vaststelling van de Begroting 2016 en Meerjarenraming
2017-2019 is voorzien in de vergadering van het
Algemeen bestuur van WOZL op 2 juli 2015.
De door het Algemeen bestuur van WOZL vastgestelde
Jaarrekening 2014 wordt conform de GR ter kennisname
aangeboden aan de raden van de WOZL gemeenten.

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken WOZL 2014 en
de ontvangst uit het minder negatieve resultaat ad €
107.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein.
2. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de
Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 WOZL.

1. Kennis te nemen van de
JaarstukkenWOZL 2014 en de ontvangst uit
het minder negatieve resultaat ad €107.000
toe te voegen aan de reserve sociaal
domein.
2. Bij wijze van zienswijze in testemmen met
Kennis te nemen van de Jaarstukken WOZL 2014 en de de Begroting 2016 en Meerjarenraming
ontvangst uit het minder negatieve resultaat ad €
2017-2019 WOZL.
107.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein.
Kennis te nemen van de JaarstukkenWOZL
Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de Begroting 2014 en de ontvangst uit het minder
2016 en Meerjarenraming 2017-2019 WOZL.
negatieve resultaat ad €107.000 toe te
voegen aan de reserve sociaal domein.

Ten aanzien van de Jaarstukken 2014 WOZL wordt u
voorgesteld deze voor kennisgeving aan te nemen en ten
aanzien van de Begroting 2016 en Meerjarenraming
2017-2019 WOZL wordt u voorgesteld om een
instemmende zienswijze af te geven.

18841

18817

18454

Jaarrekening 2014

Bij wijze van zienswijze in testemmen met
de Begroting 2016 en Meerjarenraming
2017-2019 WOZL.

Via de jaarstukken 2014 legt het college verantwoording Het jaarverslag 2014 sluit, na storting en aanwending
af aan de raad over het gerealiseerde beleid 2014. Het
van reserves, met een positief resultaat van
jaarverslag en de jaarrekening inclusief staten en bijlagen € 1.086.000.
zijn opgesteld conform het Besluit Begroting en
Verantwoording. De accountantscontrole is inmiddels
afgerond. Wij zijn in afwachting van het verslag van
bevindingen. De jaarstukken 2014 worden ter vaststelling
aangeboden voor de raadsvergadering van 28 mei 2015.

akkoord
Het jaarverslag 2014 sluit, na storting en
aanwending van reserves, met een positief
resultaat van € 1.086.000.

Zienswijze Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid- Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief
Limburg 2015
getreden. In de Wet Veiligheidsregio's is in artikel 14 de
Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015
verplichting opgenomen om een regionaal risicoprofiel op
te stellen. Het doel van het risicoprofiel is om de
bestuurders inzicht te verschaffen in de risico’s en de
wijze waarop deze zich verhouden wat betreft impact en
waarschijnlijkheid. Het regionaal risicoprofiel bestaat uit
een risico-inventarisatie en een risico-analyse van de in
een veiligheidsregio aanwezige risico´s inclusief
relevante risico´s uit aangrenzende gebieden. De risicoinventarisatie omvat een overzicht van risicovolle
situaties en de soorten incidenten die zich daardoor
kunnen voordoen. Gezien het regionale karakter van het
Risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015 en de
gedegen opzet wordt de raad voorgesteld om geen
separate zienswijze in te dienen over het Risicoprofiel
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015.

akkoord

Technische wijziging gemeenschappelijke
regeling “Het Gegevenshuis” en benoemen
afvaardiging naar Algemeen Bestuur

akkoord

Op 25 november 2014 heeft uw college besloten om deel Het College besluit:
te nemen aan de gemeenschappelijke regeling “Het
Gegevenshuis”. De raad heeft bij besluit d.d. 4 maart
2015 conform artikel 1, lid 2 toestemming verleend aan
uw college voor het treffen van deze regeling.
• Akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen in de
gemeenschappelijke regeling “Het Gegevenshuis”
Doordat de conceptteksten reeds in 2014 werden
opgemaakt en er een wijziging van de Wet
• De portefeuillehouder Bedrijfsvoering, zijnde de

In te stemmen met bijgaande
raadsinformatiebrief Risicoprofiel
Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015

Het College besluit:
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gemeenschappelijke regeling per 1-1-2015 heeft plaats
burgemeester, af te vaardigen naar het Algemeen
gevonden, behoeft de gemeenschappelijke regeling “Het Bestuur van het Gegevenshuis
Gegevenshuis” enige aanpassing naar aanleiding van de
wetswijziging. Dit moment wordt tevens gebruikt om de
gebezigde teksten meer consistentie te geven en een
meer herkenbare tekstuele aansluiting op de wetteksten
van de gemeentewet te realiseren (cosmetische
aanpassingen).
Verder dient Uw college nog te bepalen wie vanuit de
gemeente Voerendaal wordt afgevaardigd naar het
Algemeen Bestuur van het Gegevenshuis. Voorgesteld
wordt deze rol te beleggen bij de portefeuillehouder
bedrijfsvoering.

• Akkoord te gaan metde voorgestelde
wijzigingen in de gemeenschappelijke
regeling “HetGegevenshuis”

• De portefeuillehouder Bedrijfsvoering,
zijnde de burgemeester, af te vaardigen naar
het Algemeen Bestuur van het
Gegevenshuis

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 6-5-2015.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
de secretaris,
de burgemeester,
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