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Informatiebeveilingsbeleid 2017

Het grootste deel van de gemeentelijke dienstverlening verloopt inmiddels
digitaal. Onze verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met informatie
is daarmee net zo vanzelfsprekend als uw verantwoordelijkheid voor mensen,
middelen en financiën.

akkoord
1. Het Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Voerendaal 2017 vast te stellen;

De veilige omgang met informatie heeft te maken met de organisatie, de
werkprocessen, beschermingsmaatregelen en de controle op alle drie.

2. Kennis te nemen van het Rapport Onderzoek Informatiebeveiligingsbeleid
Simpelveld en Voerendaal”;
3. Het informatiebeveiligingsplan Simpelveld-Voerendaal 2017 vast te stellen.

Middels het vaststellen van het informatiebeveilingsbeleid en -plan willen wij hier
samen met de gemeente Simpelveld invulling aan geven.
Dit informatiebeveiligingsbeleid is hoofdzakelijk een algemeen beleidsdocument
dat is opgesteld op basis van een format van de IBD. Hierin zijn nog weinig
'Voerendaalse' aanpassingen in aangebracht, zoals SAAS-oplossingen
(Parkstad-IT). Dit ligt allemaal vast in aparte Service Level Agreements. Voor nu
is dit beleid en plan voldoende. De nieuwe medewerker informatiebeveiliging zal
gaan zorgen voor concrete plannen en beleid gericht op de Voerendaalse en
Simpelveldse omgeving.
36673

Rapport Kansen voor een toeristisch
attractief landschap Westschil IBA
Parkstad

In opdracht van IBA Parkstad heeft bureau Lodewijk Baljon een studie uitgevoerd akkoord
naar de mogelijkheden om zowel het landschap als de toeristische structuur in de Kennis nemen van het rapport "Kansen voor een toeristisch attractief landschap
groene Westschil van Parkstad (Onderbanken, Schinnen, Nuth, Voerendaal,
VONSS gemeenten".
Simpelveld) te versterken. De studie laat zien welke mogelijkheden er zijn om de
attractiviteit van het landschap te vergoten. Hiermee kan een basis worden
gelegd voor verdere (kleinschalige) toeristische ontwikkeling.
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Oprichting tijdelijke BV WSP

Op 9 maart jl. heeft onze gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven ten
aanzien van uw voorgenomen besluit (besloten in uw vergadering van 20
december 2016 en zaaknummer 33718) tot de oprichting van een tijdelijke BV
voor het Werkgevers servicepunt Parkstad.
Ingevolge artikel 160, eerste lid, sub e, van de Gemeentewet besluit het college
tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, zoals het (tezamen
met derden) oprichten van een tijdelijke BV. Het college gaat daar, ingevolge het
tweede lid niet toe over tenzij dit bijzonder aangewezen is in het belang van de
gemeente en de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid
is gesteld om zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
Dit laatste is al gebeurd; de raad zal wel nog de statuten c.a. ter informatie
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akkoord
Het college besluit:
• Over te gaan tot het oprichten van een (tijdelijke) entiteit met de rechtsvorm van
een tijdelijke BV voor de uitvoering van het Werkgevers servicepunt Parkstad in
regionaal verband.
• Kennis te nemen van het besluit van de burgemeester op de
vertegenwoordiging in rechte als bedoeld in artikel 171 Gemeentewet voor het
oprichten van het WSP Parkstad B.V. op te dragen aan de heer R.K.H. Krewinkel,
de heer T.A.G. van Kroonenburg alsmede aan iedere medewerker van het
kantoor van mr. A.P.C.G. Wolfs en mr. H.A.G.G. Knops, notarissen te Heerlen.
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moeten ontvangen.
36617
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Mandaatbesluit 2017

omgevingsvergunning Steinweg 1 m.b.t.
herbestemming kasteel Puth

Vanwege de gewijzigde organisatiestructuur, wijziging van een aantal (wettelijke)
grondslagen en vanuit praktisch oogpunt is het noodzakelijk/wenselijk het
vigerende mandaatbesluit in te trekken en een nieuw mandaatbesluit te nemen.
Bij het mandaatbesluit hoort een bevoegdhedenlijst, waarin de bevoegdheden
zijn vermeld, die door het college, dan wel afzonderlijk door de burgemeester,
worden gemandateerd aan de Directeur. Aan het college en de burgemeester
wordt tevens verzocht toe te staan dat onder(-onder)-mandaat wordt verleend
door Directeur en Afdelingshoofden. De OR heeft een positief advies uitgebracht.

akkoord
bijgevoegd Mandaatbesluit gemeente Voerendaal 2017 en bijbehorende
Bevoegdhedenlijst mandaat gemeente Voerendaal 2017 vaststellen;

De eigenaar/bewoner van kasteel Puth is momenteel op basis van vergunning
bezig met de renovatie van de hoeve. De renovatie is gericht op oplossen van
constructieve gebreken, waterdicht maken van de daken en restauratie van de
buitengevels. Doel is om het pand op termijn een duurzame nieuwe bestemming
te geven en zo bij te dragen aan het behoud van het gebouw voor de komende
decennia.

akkoord
1. In principe medewerking verlenen aan de aanvraag om omgevingsvergunning
van de heer O. van der Molen, Steinweg 1 en deze na aanvulling met een
(digitale) ruimtelijke onderbouwing voor een verklaring van geen bedenkingen
voorleggen aan de gemeenteraad, waarna de ontwerp-vergunning ter inzage kan
worden gelegd.
2. Met aanvrager de gebruikelijke overeenkomst inzake afwikkeling van risico op
planschade afsluiten.

De gekozen functies zijn naar ons oordeel verenigbaar en ruimtelijk inpasbaar in
de hoeve van kasteel Puth. Daarom stellen wij voor medewerking te verlenen aan
de aanvraag.

toestaan dat door de Directeur en de Afdelingshoofden onder(-onder)mandaat
wordt verleend;
het mandaatbesluit van 27 januari 2015 in te trekken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 21-03-2017.
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