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41411

Septembercirculaire 2017 gemeentefonds

De septembercirculaire 2017 laat ten opzichte van de meicirculaire 2017
meerjarig een effect zien van respectievelijk € 39.000, € 25.000, -/-€ 5.000, -/- €
13.000 en -/- € 17.000 voor de jaren 2017 t/m 2021.

akkoord
Instemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief septembercirculaire 2017.

Het positieve effect voor 2017 wordt met name veroorzaakt door de
decentralisatie-uitkering verhoogde asielinstroom. Daar staat een negatief effect
tegenover veroorzaakt door lagere accresraming en lagere ruimte onder het BCF
plafond.
Meerjarig geldt voor 2018 en 2020-2021 een hogere accresraming en voor 2019
een lagere accresraming. Daarnaast is meerjarig sprake van een daling van de
integratie-uitkering Sociaal Domein.
Daarnaast zijn de maatstaven (hoeveelheden) geactualiseerd, hetgeen een
positief effect heeft op de hoogte van de algemene uitkering.
41408

Reacties op toezeggingen raad

Collegevoorstel betreft de afhandeling van toezeggingen aan raad.

41396

Evaluatie Algemene plaatselijke
verordening

In de raadsvergadering van 6 juli 2017 is toegezegd met een afvaardiging van de akkoord
raad de Apv inhoudelijk te evalueren.
Kennis nemen van het proces m.b.t. evaluatie van de Apv.
Wij informeren u hierna over de processtappen en planning en de kaders,
waarbinnen ons inziens de evaluatie zou moeten plaatsvinden.

41311

Benoeming tot ambtenaar burgerlijke stand Het college wordt voorgesteld om mevrouw G.H. Schrijen, P&O adviseur /
( ABS ) van Gemma Schrijen
coördinator Bedrijfsvoering, per 01-10-2017 tot ambtenaar burgerlijke stand te
benoemen en door de rechtbank te laten beëdigen voor de duur dat zij in dienst
is van de gemeente Voerendaal.

akkoord
Mevrouw G.H. Schrijen, P&O adviseur / Coördinator Bedrijfsvoering per 01-102017 te benoemen tot ambtenaar burgerlijke stand (ABS).

41294

Benoemen leden hoofdstembureau
gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022.

akkoord
Benoeming van de leden van het hoofdstembureau c.q. centraal stembureau van
onze gemeente voor de periode, 2018-2022

Voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21-03-2018 moeten leden van het
hoofdstembureau/centraal stembureau worden benoemd.
Tevens start hiermee de benoeming van de leden van het hoofdstembureau c.q.
centraal stembureau van onze gemeente voor de periode, 2018-2022
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• de heer W. Houben als voorzitter van het hoofdstembureau c.q. centraal
stembureau
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• de secretaris Bert Timmermans als plaatsvervangend voorzitter
• als leden verder Marlo Smeets, Marjo Mulders en Sarah Ubachs
• als plaatsvervangende leden Anita Hoven, Veronique van Proemeren en Conny
Keulen.
41239

41228

Verlenging Convenant CZ en de regio
Parkstad voor het jaar 2018

aanvraag omgevingsvergunning uitbreiding
en legalisatie voorzieningen Rustpunt
Achterum; behandeling ontvangen
zienswijzen

In de Wmo 2015 hebben gemeenten de verplichting om afspraken te maken met
de 'dominante' zorgverzekeraar in hun regio rondom samenwerking. Voor de
regio Parkstad is CZ Zorgverzekeraars de dominante zorgverzekeraar. Deze
afspraken zijn voor onze regio vastgelegd in een convenant met CZ. Zie bijlage.
Dit convenant heeft een looptijd van 30 januari 2015 t/m 31 december 2017. In de
stuurgroep Wmo van 13 april 2017 zijn alle Wmo-portefeuillehouders akkoord
gegaan met het voorstel om het convenant te verlengen met een jaar.

akkoord
Het college van B&W stemt in met:

Mevrouw S.J.J. Jacobs – Engelbert heeft een omgevingsvergunning
aangevraagd voor uitbreiding en legalisatie van de voorzieningen bij Rustpunt
Achterum. Dit betreft het formaliseren van het buitenterras van ca. 95m², de
aanleg van een parkeervoorziening op eigen grond van ca. 250m², de
ingebruikname van een bestaande schuur van ca. 30m² ten behoeve van
bedrijfsmatige opslagdoeleinden van terrasmeubilair en de plaatsing van een
nieuw hoogwaardig houten speeltoestel.

akkoord
1. Medewerking verlenen aan de aanvraag omgevingsvergunning van mevrouw
S.J.J. Jacobs – Engelbert m.b.t. uitbreiding en legalisatie van voorzieningen
Rustpunt Achterum.
2. Indieners zienswijzen in kennis stellen van vergunningverlening.
3. Aanvrager schriftelijk in kennis stellen van het voornemen om tegen de
onrechtmatig geplaatste partytent handhavend op te treden.

1. Het verlengen van het 'convenant CZ en de regio Parkstad' voor de periode 1
januari 2018 t/m 31 december 2018.
2. Bijgevoegde brief waarin CZ geïnformeerd wordt over uw besluit om het
convenant met de duur van 1 jaar te verlengen.

De gemeenteraad heeft op 8 juni 2017 een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgegeven. Vervolgens heeft de ontwerp-vergunning gedurende zes
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn zijn drie zienswijzen ontvangen.
Omdat de zienswijzen toezien op overlast, en juist om de overlast tegen te gaan
meerdere voorwaarden in de ontwerp-vergunning zijn opgenomen, komt de
vergunning in belangrijke mate aan de bezwaren tegemoet. De vergunning kan
dan ook definitief worden verleend. De voorwaarden worden ook opgenomen in
de te verlenen exploitatievergunning. Omdat in juli 2016 ook reeds een brief is
verzonden aan aanvrager na herhaalde melding van overlast, zal nadrukkelijk
sprake zijn van actief toezicht op naleving van de voorschriften. Vandaar dat
wordt voorgesteld de vergunning uit te reiken en de restricties (en consequenties
in geval van overtreding) mondeling toe te lichten.
Waar in de zienswijzen wordt gewezen op een zonder vergunning geplaatste
partytent, mede als belangrijke bron van overlast (plaatsing geluidsinstallatie e.d),
heeft controle ter plaatse de onrechtmatige aanwezigheid en gebruik van de tent
bevestigd. Wij zien geen mogelijkheden tot legalisatie, zodat handhavend zal
worden opgetreden.
41217

Reactie rapport rekenkamercommissie
"Uitvoering aanbestedingsbeleid"

Op 10 september j.l. hebben wij het rapport ontvangen van de
rekenkamercommissie over de uitvoering van het aanbestedingsbeleid. Het
college wordt verzocht om binnen een maand een bestuurlijke reactie te geven
op het rapport. In de bijlage is de reactie in een conceptbrief verwoord.

akkoord
Instemmen met bijgevoegde brief als reactie van het college op het onderzoek
van de rekenkamercommissie op de uitvoering van het aanbestedingsbeleid.

41209

Vaststelling mandaatbesluit gemeente
Voerendaal - RUD 2017

Het eerdere mandaatbesluit van u aan de RUD Zuid-Limburg (24 februari 2015)
moet om diverse redenen worden aangepast. In bijgevoegd conceptmandaatbesluit en daarbij horende mandaat-, volmacht- en machtigingslijst zijn
de diverse aanpassingen verwerkt.

akkoord
het Mandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg 2015 intrekken;
mandaat verlenen aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg conform
bijgevoegd concept-Mandaatbesluit gemeente Voerendaal - RUD Zuid-Limburg
2017;
toestaan dat door de Directeur van de RUD ondermandaat, subvolmacht en
submachtiging wordt verleend aan afdelingshoofden van de RUD;
de Directeur RUD Zuid-Limburg in kennis stellen van uw besluiten.
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aanvraag omgevingsvergunning
Ramaekers Beleggingen BV met
betrekking tot aanleggen
oppervlakteverharding Krekelsbos 2A
Klimmen

De heer J.G.J. Ramaekers, Krekelsbos 2A te Klimmen, heeft rechts naast de op
het perceel aanwezige loods zonder vergunning verharding aangelegd. De
verharding over een breedte van ca. 5 meter is gelegen op gronden met de
bestemming Agrarisch. Deze bestemming is enkel bedoeld voor agrarisch
gebruik. Het verharden van deze strook is niet zonder meer toegestaan. De heer
Ramaekers verzoekt middels aanvraag om omgevingsvergunning om legalisatie.
Volgens aanvraag dient de verharding als ‘spatstrook’ die moet voorkomen dat
de gevel van de loods door bewerking van de naastgelegen agrarische gronden
vuil wordt. Naast de verharding ligt nog een strook gras van ca. 5 meter breed,
zodat het agrarisch perceel zich op ca. 10 meter afstand van de loods bevindt.
Bovendien is het agrarische perceel afgezet met een hekwerk (zie foto).

akkoord
1. Geen medewerking verlenen aan legalisatie van de aangebrachte
oppervlakteverhardingen op de locatie Krekelsbos 2A te Klimmen en de daartoe
strekkende aanvraag om omgevingsvergunning weigeren.
2. Aanvrager schriftelijk in kennis stellen van het voornemen om handhavend op
te treden tegen de onrechtmatig aangebrachte oppervlakteverhardingen en de
overige in dit verband geconstateerde overtredingen middels een last onder
dwangsom.

Omdat de verharding naar ons oordeel in relatie tot de gegeven bestemming niet
voorziet in een nuttige toepassing, niet passend wordt geacht in de omgeving en
in samenhang bezien met de (ook zonder vergunning) aangebrachte hekwerken
en uitwegconstructie leidt tot onwenselijke gebruiksmogelijkheden (uitweg,
parkeerstrook, ontsluiting loods) stellen wij voor de aanvraag te weigeren. Tegen
de overtredingen -behalve de aangebrachte verharding, ook de hekwerken en de
uitwegconstructie- zal handhavend worden opgetreden. Daarbij is nog opvallend
te melden dat een aanvraag voor het aanbrengen van de verharding, de uitweg
en het plaatsen van hekwerken op basis van een vooroverleg, waarin op
voorhand al op de onhaalbaarheid is gewezen, in februari 2016 door aanvrager is
ingetrokken maar blijkbaar desondanks is uitgevoerd.
41042

Databeheer Openbare Ruimte door
Gegevenshuis
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In navolging op de Parkstedelijke samenwerking watermanagement, en specifiek
op de business case ‘Gegevensbeheer Riool Parkstad’, wordt nu, het voorstel
voor de overdracht van het gegevensbeheer Openbare Ruimte (groen en wegen)
aan Het Gegevenshuis, ter besluitvorming aan u voorgelegd.

akkoord
1. Het College van Burgemeester en Wethouders besluit in te stemmen met:Het
beheer van de administratieve en geometrische (statische) gegevens voor de
taakvelden groen en wegen (openbare ruimte) per 01-01-2018 over te dragen
aan de gemeenschappelijke regeling 'Het Gegevenshuis'.
Het onderbrengen van het gegevensbeheer ‘groen en wegen’ bij Het
2. In te stemmen met bijgevoegde notitie: ‘Databeheer Openbare Ruimte voor de
Gegevenshuis past binnen de doelstelling van de vigerende gemeenschappelijke gemeente Voerendaal door Het Gegevenshuis’.
regeling met Het Gegevenshuis. Het onderbrengen van dit gegevensbeheer bij
Het Gegevenshuis behoeft dan ook geen juridisch noodzakelijke aanpassingen
(alleen uitbreiding van de bestaande dienstverleningsovereenkomst met
specifieke productbladen) of organisatieaanpassing. Voor de personele kosten
bestaan er geen kengetallen. De benodigde formatie is vooralsnog op 2,5 fte
vastgesteld, waarvan 0,23 fte ingezet wordt voor Voerendaal. Als in de praktijk op
basis van dan ontwikkelde kengetallen blijkt dat dit aantal dient te worden
bijgesteld, zal de begroting naar evenredigheid moeten worden bijgesteld. De
verdeelsleutel van de kosten over de deelnemers is voor groen: totaal oppervlak
bebouwing (ha’s) en voor wegen: totale lengte wegareaal (km’s). Voor onze
gemeente bedraagt op basis van deze uitgangspunten de jaarlijkse bijdrage voor
groen en wegen: € 21.945, en naar rato van de toegepaste verdeelsleutels ter
verdelen per taakveld: groen: € 9.475 en wegen € 12.470.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 17-10-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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