Openbare besluitenlijst collegevergadering van 17 januari 2012
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Onderwerp:
Nr.
1.

Dienst/
Registratienummer
Concept openbare besluitenlijst
collegevergadering van 10 januari 2012

Het College heeft besloten:
Het college heeft besloten:
De concept openbare besluitenlijst
collegevergadering van 10 januari 2012 vast te
stellen.

Informatie:
Backoffice
308509
Y. Arnoldussen-Schors
yvonne.arnoldussen@brunssum.nl
045-5278543
C. Brocken

2.

Bezwaarschrift van de heer A.F.A. Janssen
gericht tegen het besluit tot afwijzing van zijn
verzoek om planschade met betrekking tot de
bouw van 2 woningen en 8 appartementen aan
de Kerkstraat 111 en 111a te Brunssum.
Informatie:
Algemene en Juridische Zaken
306892
E. Frehen
ellen.frehen@brunssum.nl
045-5278474
E. Geurts

3.

Verzoek van het Gilde Blauw Sjuut op 17
februari 2012 te mogen aanmeren in
Brunssum.

Het bezwaarschrift van de heer A.F.A. Janssen, d.d.
12 april 2011 (aangevuld bij brief d.d. 6 mei 2011),
met gedeeltelijke overname van de in het advies van
de Commissie voor de Bezwaarschriften vervatte
overwegingen, d.d. 16 november 2011, ontvankelijk
doch ongegrond te verklaren en het besluit tot
weigering van het verzoek om planschade met
betrekking tot de bouw van 2 woningen en 8
appartementen aan de Kerkstraat 111 en 111a te
Brunssum, d.d. 17 maart 2011, in stand te laten
Wethouder Janssen heeft noch aan de
beraadslagingen, noch aan de besluitvorming
deelgenomen.
Het Gilde Blauw Sjuut op vrijdag 17 februari 2012
om 12.15 uur te ontvangen in de Brikke Oave voor
een verblijf van 1 uur en 15 minuten.

Informatie:
Backoffice/Facilitaire Ondersteuning
304174
H. Stoffels
hub.stoffels@brunssum.nl
045-5278517
E. Vogelzang

4.

Toewijzing straatnaam Op Den Trichter

In te stemmen met het toewijzen van de straatnaam
Op Den Trichter

Informatie:
Backoffice/Informatiebeheer
307706
J.I.M Demarteau
john.demarteau@brunssum.nl
045-5278631
E. Geurts

5.

Verordening Winkeltijden gemeente Brunssum - Ter uitvoering van de motie "Alle zondagen
2012
koopzondag" en als gevolg van een evaluatie van
het Winkeltijdenbeleid in de gemeente Brunssum
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Informatie:
Beleid en strategie
307028
A. Gelissen
alexander.gelissen@brunssum.nl
045-5278652
E. Vogelzang

6.

Vervroegde bevoorschotting Licom 2012
Informatie:
Beleid en strategie
307279
B. Lamberts
bianca.lamberts@brunssum.nl
045-5278614
H. Janssen

Het College heeft besloten:
bijgaand concept-raadsvoorstel, - verordening en toelichting integraal (incl. bijlagen) vast te stellen;
- Wethouder Vogelzang mandateren ten behoeve
van het vaststellen van eventuele wijzigingen in het
integrale voorstel aan de gemeenteraad;
- De conceptverordening Winkeltijden gemeente
Brunssum 2012 en toelichting conform de
Inspraakverordening Gemeente Brunssum te
gedurende zes weken ter inzage te leggen in de
periode van 17 januari 2011 tot en met 28 februari
2011 in de gemeentewinkel van het gemeentehuis
Brunssum alsmede deze te publiceren op de website
van de gemeente Brunssum;
- Gelijktijdig met de ter inzage legging de
conceptverordening en toelichting voor kennisname
en inspraak aan te bieden aan de stichting
Ondernemend Centrum Brunssum, de Koninklijke
Horeca Nederland, Albert Heijn Hoensbroek, LIDL
Nederland, Albert Heijn Schiffelerstraat alsmede de
drie houders van een ontheffing op grond van de
vigerende Winkeltijdenverordening;
- Aan het einde van de ter inzage legging een
standpunt te bepalen ten aanzien van eventueel
ingediende zienswijzen;
- De conceptverordening en - toelichting op basis
daarvan al dan niet gewijzigd respectievelijk
voorzien van een eindverslag op grond van artikel 5
Inspraakverordening aan het presidium aan te
bieden ten behoeve van de vaststelling daarvan door
de gemeenteraad in haar vergadering van 17 april
2012, de commissie Burgerzaken d.d. 03 april 2012
gehoord;
- Een eventueel eindverslag openbaar te maken
conform het bepaalde in artikel 5 lid 3 van de
Inspraakverordening;
- Conform de inhoud van de motie "Alle zondagen
koopzondag" het nieuwe Winkeltijden regime 1 jaar
na inwerkingtreding van de nieuwe verordening
opnieuw te evalueren.
1. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming
over de WSW/WWNV te besluiten tot vervroegde
bevoorschotting van Licom NV voor een bedrag
van € 5.399.000 totaal. Het aandeel van de
gemeente Brunssum hierin bedraagt € 661.498
2. Het bedrag van € 661.498 uiterlijk 19 januari aan
WOZL beschikbaar te stellen
3. Wethouder Janssen te mandateren om de
gemeenteraad schriftelijk te informeren op grond
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7.

Convenant monitoring peuters en kleuters in
Zuid-Limburg 2011-2014
Informatie:
Beleid en strategie
307410
F. Heiligers
fion.heiligers@brunssum.nl
045-5278639
G. Gerards

8.

Verwijsindex Parkstad
Informatie:
Beleid en strategie
306908
F. Heiligers
fion.heiligers@brunssum.nl
045-5278639
G. Gerards

Het College heeft besloten:
van de actieve informatieplicht
1. In te stemmen met de voortzetting van de monitor
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in ZuidLimburg door de Universiteit Maastricht voor de
periode 2011-2014;
2. Hiervoor het convenant monitoring peuters en
kleuters in Zuid Limburg 2011-2014 te
ondertekenen en wethouder Gerards namens uw
college hiervoor te machtigen;
3. De kosten te dekken uit de autonome LEAgelden, zoals reeds door uw college is besloten bij
de vaststelling van de LEA 2011-2015.
1. In te stemmen met het nieuwe
Samenwerkingsconvenant Verwijsindex regio
Maastricht-Heuvelland / regio Parkstad-Limburg
(ingangsdatum 01-01-2012; looptijd tot en met 3112-2013, met een optie tot verlenging met 1 jaar);
2. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst / Bewerkersafspraken Verwijsindex
Parkstad tussen de Gemeente Heerlen en de overige
gemeenten in Parkstad Limburg (ingangsdatum 0101-2012; looptijd tot en met 31-12-2013, met een
optie tot verlenging met 1 jaar) en de hierin
opgenomen afspraken met de Gemeente Heerlen
over het functioneel beheer van de VIP en
bewerkersafspraken op grond van artikel 14 van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens;
3. Wethouder Gerards, als portefeuillehouder
Jeugd, te mandateren om namens uw college het
nieuwe samenwerkingsconvenant (vermeld onder 1)
te ondertekenen;
4. Gemeente Heerlen een volmacht te verstrekken
om namens de Gemeente Brunssum met
Multisignaal t.a.v. de VIP een
bewerkersovereenkomst te sluiten (ter vervanging
van de huidige in 2009 gesloten
bewerkersovereenkomst);
5. Het voornemen uit te spreken om lid te worden
van de gebruikersvereniging van Multisignaal
waarbij de Gemeente Heerlen een volmacht
ontvangt om de belangen van de Gemeente
Brunssum in deze vereniging te behartigen;
6. Kennis te nemen van de "Procedures Regionale
Verwijsindex, regio Parkstad-Limburg" (bijgevoegd
als bijlage bij het samenwerkingsconvenant).
Daarbij verwacht het college voor 1-1-2013 een
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9.

Brief Inspectie van het Onderwijs inzake Astatus Gemeente Brunssum in project
"Achterblijvende gemeenten kinderopvang"
Informatie:
Beleid en strategie
307818
F. Heiligers
fion.heiligers@brunssum.nl
045-5278639
G. Gerards

10. Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling
Brunssum-west
Informatie:
Beleid en strategie
305861
M. Sloen
michel.sloen@brunssum.nl
045-5278651
E. Geurts

Het College heeft besloten:
eerste evaluatie.
De brief van de Inspectie van het Onderwijs d.d. 13
december 2011 betreffende de A-status van de
Gemeente Brunssum op het terrein van toezicht en
handhaving kinderopvang voor kennisgeving aan te
nemen.

1. in te stemmen met bijgevoegde intentieovereenkomst businesscase gebiedsontwikkeling
stadsdeel Brunssum-west;
2. in te stemmen met de voorgestelde wijze van
financiering van het gemeentelijk aandeel in de
kosten incl. het laten varen van de bij Stadsregio
Parkstad Limburg kenbaar gemaakte bezwaren
tegen de hoogte van de afkoopsom BWS;
3. portefeuillehouder wethouder E. Geurts te
machtigen deze intentieovereenkomst te
ondertekenen.

11. Subsidieverzoek Stichting Parelloop Brunssum 1. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag
ten behoeve van de 24e editie van de Parelloop (inclusief de financiële onderbouwing daarvan) van
Brunssum.
Stichting Parelloop Brunssum;
2. Stichting Parelloop Brunssum, ten behoeve van
Informatie:
de 24e editie van de Parelloop Brunssum, een
Leefomgeving/Voorzieningen
voorlopige subsidie toe te kennen ter grootte van
307245
maximaal € 25.000,-- nu de aanvraag voldoet aan
B. Reijnders
bart.reijnders@brunssum.nl
de reguliere criteria voortvloeiend uit de
045-5278441
subsidieverordening Welzijn, Cultuur en Sport
E. Vogelzang
2009;
3. Deze middelen te dekken uit de volgende
kostenplaatsen: een bedrag ad € 17.000,-- uit
sportsubsidies/sportieve recreatie (530200/442560)
en een bedrag ter grootte van € 8.000,-- uit culturele
evenementen/promotiekosten (540100/434372);
4. Stichting Parelloop Brunssum een voorschot uit
te betalen van 80% van het toegekende
subsidiebedrag, zijnde € 20.000,--;
5. Stichting Parelloop Brunssum na afloop van het
evenement het restant van de subsidiebijdrage te
betalen, echter niet eerder dan na tijdige
overlegging van de benodigde financiële
verantwoording / bescheiden;
6. Aan de subsidieverlening de gebruikelijke
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12. Aanvraag subsidie CV de Kirkstroatnarren
ten behoeve van het Kirkstroatnarren Galabal 2012.
Informatie:
Leefomgeving/Voorzieningen
307115
B. Reijnders
bart.reijnders@brunssum.nl

Het College heeft besloten:
voorwaarde te verbinden dat de Stichting Parelloop
Brunssum bij publiciteit over deze activiteit door
middel van het logo van de Gemeente Brunssum
alsook het 'Brunssum laat je genieten'-logo duidelijk
melding maakt van de financiële steun van de
gemeente Brunssum;
7. Aan de subsidieverlening tevens de gebruikelijke
voorwaarde te verbinden dat Stichting Parelloop
Brunssum, binnen zes maanden nadat de activiteit
heeft plaatsgevonden, een activiteitenverslag,
alsmede een gespecificeerde opgave van de
werkelijke kosten, voorzien van bewijsstukken aan
uw college verstrekt, dit in het kader van de
subsidievaststelling;
8. Stichting Parelloop Brunssum kosteloos een
aantal faciliteiten toe te kennen zoals:
- Het gebruik van Sporthal Rumpen als
wedstrijdsecretariaat op zaterdag 31 maart 2012
(voorbereidingen) en zondag 1 april 2012
(wedstrijddag);
- Het gebruik van de kleedlokalen en douches van
Sporthal Rumpen op zondag 1 april 2012
(wedstrijddag);
- Het gebruik van de sporthal en kleedruimten van
de Brunnahal op zaterdag 31 maart 2012
(voorbereidingen) en zondag 1 april 2012 voor de
ontvangst van de Businessteams;
- Postverzending- en kopieerfaciliteiten (aantallen
onbekend: wordt jaarlijks geaccordeerd);
9. Op de gehele achterpagina van de Parelloopkrant
een advertentie te plaatsen en de kosten hiervan op
de navolgende wijze te laten geschieden: € 750,-wordt betaald door gemeente Brunssum (post
culturele evenementen/promotiekosten
(540100/434372)) en € 1.000,-- wordt betaald door
de gemeente Brunssum via de post 530205
(Nationaal Actieplan Sport en Bewegen);
10. Het collegebesluit op de gebruikelijke wijze
kenbaar te maken aan Stichting Parelloop
Brunssum.
1. De subsidieaanvraag van CV de Kirkstroatnarren
af te wijzen vanwege het ontbreken van een
wettelijke en financiële grondslag alsook op basis
van de overige in dit voorstel vervatte
overwegingen;
2. Wethouder H.J. Janssen te onthouden van
deelname aan beraadslaging en stemming over dit
voorstel, zulks in verband met zijn voorzitterschap
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13. Machtigingen Hengelsportvereniging
Brunssum tot uitgifte visvergunningen voor de
grote en kleine vijver in het Schutterspark en
de grote vijver in het Vijverpark.
Informatie:
Leefomgeving/Voorzieningen
307041
B. Reijnders
bart.reijnders@brunssum.nl
045-5278441
E. Vogelzang

14. Aankoop pand Kerkstraat 87 - 89
Informatie:
Projecten
304518
H. Dohmen
harrie.dohmen@brunssum.nl
045-5278532
E. Geurts

15. Afspraken met Plus Vastgoed in verband met
de ontwikkeling van een deel van het nieuwe
plein in Treebeek, met name de ontwikkeling
van de supermarkt, winkels en bovengelegen
woningen
Informatie:
Projecten
300967
E. Mees
erich.mees@brunssum.nl
045-5278405

Het College heeft besloten:
van CV de Kirkstroatnarren;
3. CV de Kirkstroatnarren middels een voor
bezwaar en beroep vatbare beschikking op de
hoogte brengen van uw besluitvorming.
1. Kennis te nemen van onze mededelingen omtrent
het al dan niet aangaan van een huurcontract voor
visrecht met daarin opgenomen rechtsregels in het
kader van het onderhoud van de visvijvers;
2. Aan de Hengelsportvereniging Brunssum
machtiging te verlenen voor het uitreiken aan haar
leden van visvergunningen voor de grote en kleine
vijver in het Schutterspark en de grote vijver in het
Vijverpark en in te stemmen met bijgevoegde
ontwerp machtigingen.
3. De vergoeding voor de onder 2 genoemde
machtigingen, gelijk aan voorgaande jaren, te
bepalen op € 1,-- per jaar.
4. Aan het hoofd van de afdeling Voorzieningen
volmacht en machtiging te verlenen voor het
ondertekenen van de onder 2 genoemde
machtigingen.
5. in te stemmen met de in de bijlagen bijgevoegde
ontwerp machtigingen voor de periode van 1 jaar.
6. Het college wenst gerapporteerd te krijgen met
betrekking tot de voortgang van de huurovereenkomst voor 1 mei 2012.
In te stemmen met de aankoop a-b-c door de
gemeente van het pand Kerkstraat 87-89, waarna de
eigendom wordt doorgeschoven naar de provincie
Limburg en deze dus de eindkoper wordt, en de
burgemeester de koopovereenkomsten (elk in
drievoud) op elke pagina te laten paraferen en
uiteindelijk te laten ondertekenen.
Een en ander mits er geen problemen zijn met
bovengrondse olietank.
Om bijgevoegde brief aan Plus Vastgoed, met
daarin weergegeven de afspraken met Plus
Vastgoed en de fatale termijnen die er van kracht
zijn voor de planontwikkeling en het komen tot
overeenstemming, te accorderen en te ondertekenen
voor verzending, met dien verstande dat in februari
2012 de GREX terugkomt ter informatie van het
college.
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Het College heeft besloten:

E. Geurts

16. Uitnodigingenlijst geagendeerd voor de B&W
vergadering van 17 januari 2012.

Wie van de collegeleden naar welke activiteit gaat
en wat ter representatie wordt aangeboden.

Informatie:
Algemene en Juridische Zaken
309155
W. Gubbels
wilma.gubbels@brunssum.nl
045-5278592
C. Brocken

17. rondvraag 1
betreft overzichtslijst culturele- en
waarderingssubsidies.
Informatie:
Leefomgeving/Voorzieningen
312817
H.G.H.M. Quaedvlieg
huub.quaedvlieg@brunssum.nl
045-5278640
E. Vogelzang

College ziet overzicht tegemoet van verstrekte
culturele- en waarderingssubsidies in het jaar 2011.

