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beslissing op bezwaarschrift Beckers
omgevingsvergunning afwijking
bestemmingsplan Kunderkampstraat 18

Op 19 januari 2017 is een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan verleend aan de heer W.G.P. Hendrix i.v.m. het uitbreiden en
levensloopbestendig maken van de woning Kunderkampstraat 18 te Voerendaal.
Op 20 januari 2017 is de verleende vergunning aan aanvrager toegezonden.
Tegen het besluit is bezwaar gemaakt door de heer D.H. Beckers,
Kunderkampstraat 16 te Voerendaal.

akkoord
Het bezwaarschrift van de heer D.H. Beckers tegen de omgevingsvergunning
voor het uitbreiden en levensloopbestendig maken van de woning
Kunderkampstraat 18 ontvankelijk maar ongegrond te verklaren.

Op 1 mei 2017 heeft de hoorzitting plaatsgevonden ten overstaan van de VONSS
Bezwaarschriftencommissie. Inmiddels heeft de commissie advies uitgebracht.
De commissie adviseert het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te
verklaren. Wij stellen voor het advies over te nemen en overeenkomstig te
besluiten.
39661

Ambtshalve handhaving inzake verwijderen Bij een ambtshalve controle d.d. 23 juni 2017 heeft de toezichthouder
loods en nakomen inpassingsplan
geconstateerd dat de in de verleende omgevingsvergunning opgenomen
Luiperbeekstraat ong. (naast nr. 60)
voorwaarden inzake a) het verwijderen van een loods en b) het nakomen van een
inpassingsplan op het perceel Luiperbeekstraat ong. te Klimmen, niet zijn
uitgevoerd.

akkoord
1. De overtreder schriftelijk gemotiveerd in kennis stellen van het voornemen
van het college om handhavend op te treden tegen de geconstateerde
overtredingen middels een last onder dwangsom.

39644

Bestuursafspraken leges Natura 2000

De provincie Limburg heeft verzocht afspraken te maken omtrent de heffing en
afdracht van leges als gevolg van een Verklaring van geen bedenkingen o.b.v.
Wet natuurbescherming. Voorgesteld wordt om deze afspraken te ondertekenen
en de noodzakelijke wijziging in de legesverordening door te voeren per 1 januari
2018.

akkoord
1. Het afsprakenkader "Samenwerking innen leges Natura 2000" te
ondertekenen;
2. De aanpassing van de gemeentelijke legesverordening mee te nemen in de
reguliere herziening per 1 januari 2018.

39625

Zienswijze gemeente Landgraaf op
herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen

Op 28 juni jl. hebben wij een afschrift ontvangen van de zienswijze van de
gemeente Landgraaf op het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen. De
zienswijze treft u als bijlage aan.

akkoord
Kennisnemen van de zienswijze Zelfstandig Landgraaf die bij GS is ingediend in
het kader van het herindelingsontwerp Landgraaf-Heerlen.

39562

Verdergaande samenwerking in de
waterketen: verkenning kansrijke thema's
en samenwerkingsvormen

Op Limburgse schaal wordt onderzocht of samenwerking in de waterketen
perspectiefvol is. Een inventariserend onderzoek ligt voor. De resultaten hiervan
zijn voor de opstellers aanleiding om voor te stellen een fase 2 op te starten
waarin verder zal worden onderzocht op welke thema’s structureel kan worden
samengewerkt en wat daarbij de passende samenwerkingsvorm is.
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akkoord
1. Kennis nemen van de bijgevoegde inventariserende rapportage over de
thema’s waarop (bovenregionale) samenwerking door de partners in de
Limburgse waterketen kansrijk wordt geacht;
2. Kennis nemen van de bijgevoegde eigen menukaart als onderdeel van
samenvatting van de ingevulde menukaarten van de 36 Limburgse
Omdat later instappen in de samenwerking mogelijk is, wordt nu voorgesteld –
waterschapspartners (Bijlage 1A):
mede gelet op het feit dat Voerendaal inzet op samenwerking in de waterketen
3. Op basis van de inventariserende rapportage te besluiten niet deel te nemen
binnen Parkstad en op de ambtelijk beschikbare menskracht – niet deel te nemen aan het vervolgtraject (fase 2), die zich richt op het verder onderzoeken van de
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39543

36238

Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke
Economie Zuid-Limburg

aan fase 2. Op basis van de resultaten zal alsdan besluitvorming plaatsvinden
over de deelname aan de aangeboden samenwerkingsthema’s en –vormen.

thema’s waarop samenwerking structureel vorm gaat krijgen en de daarbij
passende samenwerkingsvorm;
4. op basis van de resultaten van fase 2 alsdan besluitvorming te laten
plaatsvinden over deelname aan de bovenregionale samenwerking in de
waterketen.

Ter uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan (POL) heeft het College van
Burgemeester en Wethouders de ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie
Zuid-Limburg (SVREZL) vastgesteld. Het is een gezamenlijke visie over winkels,
kantoren en bedrijventerreinen van de 18 gemeenten in Zuid-Limburg. De
SVREZL is gericht op het versterken van de leefbaarheid en het
vestigingsklimaat van de regio door het aanbod zo goed mogelijk af te stemmen
op de vraag. Landelijke en mondiale ontwikkelingen (zoals internetwinkelen,
robotisering en outsourcing) hebben de winkel-, kantoren- en
bedrijventerreinmarkt stevig veranderd, zowel kwalitatief als kwantitatief. Deze
ontwikkelingen vergen een gezamenlijke toekomstvisie voor de Zuid-Limburgse
regio. In deze structuurvisie zijn daarom enerzijds de locaties aangegeven waar
de versterking kwalitatief en soms ook kwantitatief gewenst is, met ook de
beleidsuitgangspunten voor nieuwe initiatieven. Anderzijds is in deze
structuurvisie opgenomen dat het overaanbod van winkel- en kantoormeters in
Zuid-Limburg op basis van deze visie wordt aangepakt. De manier waarop, wordt
verder uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Het College wordt voorgesteld de
Ontwerpstructuurvisie ter visie te leggen van 21 juli t/m 8 september 2017.
Besluitvorming door de gemeenteraden van Zuid-Limburg is voorzien in
november/december 2017.

akkoord
De ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg vaststellen- De
ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg voor een periode van
zeven weken (21 juli t/m 8 september 2017) voor een ieder ter inzage te leggen
voor het indienen van zienswijzen.
- De eerder in het proces geconsulteerde raadsleden en stakeholders actief te
informeren over de ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid- Limburg
(SVREZL).

Toezichtinformatie Kinderopvang gemeente Vóór 1 juli 2017 moet een jaarverantwoordingsoverzicht ingevuld worden op
Voerendaal 2016
“www.waarstaatjegemeente.nl“. In dit overzicht staan alle toezicht- en
handhavingstaken die de gemeente in het kalenderjaar 2016 in het kader van de
Wet kinderopvang heeft verricht. Het model van dit verslag is vastgesteld in
samenwerking met VNG, SZW, KING, DUO en IvhO. Het verslag wordt digitaal
verzonden aan de Inspectie van het onderwijs.

akkoord
Het college besluit:

Project VDL Nedcar 2017

akkoord
Het college besluit:
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Het succesvolle project VDL NedCar 2016 krijgt een vervolg. Dit is uitgewerkt in
een nieuw convenant. Dit convenant biedt de mogelijkheid om de gezamenlijke
aanpak voort te zetten en een grote groep mensen vanuit een uitkering naar werk
te begeleiden. Dit gebeurt door een nauwe samenwerking in Limburg tussen de
WSP-en en Sociale Diensten en onder de projectmatige aansturing van een
projectleider. In grote lijnen is dit dezelfde aanpak zoals die ook in 2016
succesvol is vormgegeven. Echter wordt deze uitgebreid en verbeterd. Het wordt
een brede aanpak. Dat betekent dat de focus, naast VDL, op meer werkgevers
komt te liggen. Alle kandidaten worden op de 'test'-locatie (Centrumhof)
gescreend en indien ze niet geschikt zijn voor VDL, kunnen ze direct naar een
van de andere werkgevers worden doorgeleid. Dit zorgt voor een betere service
naar werkgevers, meer kansen voor werkzoekenden en uiteindelijk meer
uitstroomwinst.

De jaarverantwoording Wet Kinderopvang 2016 vast te stellen.

1) In te stemmen met het aangaan van convenant ‘Project VDL Nedcar 2017’.
2) Het aandeel van de gemeente Voerendaal van € 2.520,- te dekken via het
participatiebudget.
3) De portefeuillehouder Arbeidsmarktbeleid van de centrumgemeente, zijnde
wethouder De Beer, te mandateren voor ondertekening van het convenant.
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Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Voerendaal, gehouden op 18-07-2017.
Burgemeester en Wethouders van Voerendaal,
De secretaris
De burgemeester

H.H.M. Timmermans
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W. Houben
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