Besluitenlijst
van de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 november 2011.

Collegebevoegdheid

2011/57660

Openbare ontwerp besluitenlijst van de collegevergadering d.d.
18 okt. 2011.
besluit

De openbare ontwerp besluitenlijst vaststellen.
Naar aanleiding hiervan meldt wethouder Smeets dat de vereniging
Jachthorn & Trompetterkorps Edelweiss een concert gaat houden voor
het Heerlense publiek.

Collegebevoegdheid

2011/58410

Nieuwjaarsbijeenkomsten 2012.
besluit

Wordt met een week aangehouden in verband met het nog nader
bekijken van de voorgestelde data.

Collegebevoegdheid

2011/54876

Verplaatsen bushalte.
besluit

De bushalte aan de zuidzijde van de Juliana Bernhardlaan voor
huisnummer 103 te verplaatsen naar de zuidzijde van de Juliana
Bernhardlaan tussen de huisnummers 124 en 142.

Collegebevoegdheid

2011/39250

Risicoanalyse voormalige stortplaatsen.
besluit

1.

Kennis te nemen van de resultaten van de
bodemonderzoeksrapporten waaruit blijkt dat op de 12 bekende
voormalige stortplaatsen in Heerlen geen humane en ecologische
risico's zijn aangetoond.

2.

Op de voormalige stortlocaties, het stortplaatsencluster
Brunsummerheide, de Wingerdweg en de Slotweg, de deklaag in
de huidige toestand te laten; ook waar deze niet de gewenste
dikte van 0,5 meter heeft.

Collegebevoegdheid

2011/33895

Ondersteuning Parkstad Limburg Congresbureau.
besluit

De Stichting Parkstad Limburg Congresbureau een subsidie te
verlenen van € 45.000,-- betaalbaar te stellen en af te rekenen in
drie jaarlijkse termijnen van elk € 15.000,--.

Collegebevoegdheid

2011/50497

Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2012 t.b.v. het
primair en voortgezet onderwijs.
besluit

Het huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht ten behoeve van
de schoolgebouwen voor het primair - en voortgezet onderwijs voor
het jaar 2012 vast te stellen.

Collegebevoegdheid

2011/56536

Voorfinanciering aanpassingen leegstaand schoolgebouw Gaffelhof.
besluit

Vooruitlopend op de vaststelling door de gemeenteraad van het
investeringsprogramma 2012, de kosten noodzakelijk voor de
aanpassing van het schoolgebouw Gaffelhof ten behoeve van de
ZMOK/LZ school de Buitenhof, voor te financieren uit de reguliere
begroting onderwijs-huisvesting.

Collegebevoegdheid

2011/55190

Subsidie 2012 stichting PeuterspeelzaalWerk Heerlen.
besluit

1.

Aan stichting PeuterspeelzaalWerk Heerlen voor 2012 de
volgende subsidies, van in totaal € 1.958.586,-- te verlenen:

a.

een budgetsubsidie van maximaal € 697.312,-- voor het
reguliere peuterspeelzaalwerk;

b.

een doelsubsidie van maximaal € 1.017.763,-- voor voorschoolse
educatie;

c.

een doelsubsidie van maximaal € 48.711,-- voor voorschoolse
logopedie;

d.

een doelsubsidie van maximaal € 179.800,-- voor de
compensatie van de ontbrekende ouderbijdrage voor deelname
aan voorschoolse educatie;

e.

een doelsubsidie van maximaal € 15.000,-- voor de actieve
toeleiding van doelgroeppeuters naar voorschoolse educatie.

Collegebevoegdheid

2011/57762

Bevoorschotting Licom NV november en december 2011 en opheffen
geheimhouding onderzoeken Langedijk en Berenschot.
besluit

1.

Het voorschot van januari 2012 en een gedeelte van het
voorschot van februari 2012 te gebruiken voor de maanden
november en december 2011.

De op 1 februari 2011 opgelegde geheimhouding op de rapporten van
Langedijk en Berenschot op te heffen.

Collegebevoegdheid

2011/57147

Beëindiging invorderingsprocedure verliezen gemeentegaranties.
besluit

1.

Lopende invorderingsprocedures te staken uit de periode tot
1995.

2.

Geen nieuwe invorderingsprocedures meer te starten.
Met dien verstande dat het voorstel dient te worden aangepast
in overleg met de loco-secretaris.

Collegebevoegdheid

2011/54122

Tarievenregeling afdeling Beheer en Onderhoud.
besluit

De tarieven van de privaatrechtelijke "Tarievenregeling Afdeling
Beheer en Onderhoud" aan te passen.

Collegebevoegdheid

2011/54865

Brieven Raden van Toezicht Atrium en Mondriaan i.v.m. beloningen
bestuurders.
besluit

Wordt met een week aangehouden. De brief dient in overleg met
wethouder van Zutphen te worden aangepast.

Collegebevoegdheid

2011/50504

Aktualisering samenwerkingsconvenant VIP.
besluit

1.

In te stemmen met het nieuwe Samenwerkingsconvenant (VIP)
Verwijsindex regio Parkstad-Limburg/regio MaastrichtHeuvelland.

2.

In te stemmen met de vernieuwde dienstverleningsovereenkomst / bewerkersafspraken Verwijsindex ParkstadLimburg tussen de gemeente Heerlen en de overige
Parkstadgemeenten (ingangsdatum 01-01-2012; looptijd t/m 3112-2013 met de optie tot verlenging met 1 jaar) en de hierin
opgenomen afspraken over het functioneel beheer van de
verwijsindex en bewerkersafspraken o.g.v. art. 14 Wbp.

3.

In te stemmen met de volmacht die de gemeente Heerlen
ontvangt van de overige gemeenten in Parkstad om met
Multisignaal t.a.v. de VIP een bewerkersovereenkomst te
sluiten.
Met dien verstande dat de optelsom bij kosten en dekking dient
te worden aangepast.

Collegebevoegdheid

2011/58888

Vragen van de heer W. Kortekaas (PvdA) inzake buslijn 44 en de
OV-chipkaart.
besluit

De vragen van de heer W. Kortekaas (PvdA) inzake buslijn 44 en de
OV-chipkaart te beantwoorden conform de antwoordbrief.

Collegebevoegdheid

2011/48747

Vragen van de heer C. Claessens (CDA) inzake LICOM/WWNV.
besluit

De vragen van de heer C. Claessens (CDA) inzake Licom/Wwnv te
beantwoorden conform de antwoordbrief.

Collegebevoegdheid

2011/53372

Vragen van de heer C. Claessens (CDA) inzake berichtgeving
"Heerlen doet het relatief goed".

besluit

De vragen van de heer Claessens (CDA) inzake berichtgeving "Heerlen
doet het relatief goed" te beantwoorden conform de antwoordbrief.

Raadsbevoegdheid

2011/58455

Grondexploitatie herstructurering Heerlerheide centrum.
besluit

De raad voor te stellen:
1.

definitief af te zien van de ontwikkeling aan de Geitstraat.

2.

De bijgestelde grondexploitatie herstructurering Heerlerheide
centrum d.d. 31-10-2011 vast te stellen.

3.1

Een krediet ter grootte van € 761.568,13 ter beschikking te
stellen.

3.2

Het krediet af te de dekken uit de Algemene Reserve
Grondbedrijf (€ 397.500,--) en uit ISV III (€ 364.068,13).

4.

Akkoord te gaan met het principe dat mocht de Heulstraat op
termijn alsnog ontwikkeld worden het netto resultaat (tot
maximaal € 364.068,13) terugvloeit naar ISV III c.q. naar de
herstructureringsopgave.

Met dien verstande dat het voorstel wordt aangepast in overleg met
wethouder Smeets.

Raadsbevoegdheid

2011/47360

Het beschikbaar stellen van krediet voor het
investeringsprogramma 2012 ten behoeve van het primair- en
voortgezet onderwijs.
besluit

De raad voor te stellen:
1.

ten behoeve van het investeringsprogramma 2012 het volgende
te besluiten:

1a.

Het noodzakelijk budget voor het investeringsprogramma 2012
ten behoeve van het regulier onderhoud ad €1.370.308,-beschikbaar te stellen;

1b.

Het noodzakelijk budget voor de ZMOK school de Buitenhof ad
€323.511,-- beschikbaar te stellen;

1c.

Het noodzakelijk budget voor de basisschool de Regenboog ad
€1.056.108,-- beschikbaar te stellen;

1d.

Het noodzakelijk budget voor de ZMOK de Zonnewijzer ad
€8.500.000,-- beschikbaar te stellen;

1e.

Ter dekking van de kapitaallasten voor een bedrag ad
€786.834,-- voortvloeiende uit de voorzieningen zoals
weergegeven onder voorstel 1a/1b/1c/1d vooralsnog de
structurele ophoging ad € 3,5 miljoen van de begroting
onderwijshuisvesting aan te wenden en vervolgens bij de
opmaak van de begroting 2013/2014 te bezien of er andere
dekking dient te worden aangewezen;

1f.

Het eenmalig af te dekken bedrag ad €287.710,-- conform de
"nota waardering en afschrijving" te putten uit de reserve
onderwijshuisvesting.

Raadsbevoegdheid

2011/57366

Tijdelijke Financiering Licom NV 2011 en vervolgstappen.
besluit

De raad voor te stellen:
1.

het aandeel van de gemeente Heerlen in het geprognosticeerde
exploitatietekort 2011 van Licom NV ter hoogte van €
3.429.540,- te dekken uit de algeneme reserve.

2.

ter meerdere zekerheidsstelling een hypothecaire inschrijving
(1e recht van hypotheek) te nemen op het perceel grond aan de
Wenckebachstraat te Kerkrade;

3.

een krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 580.000,als werkkapitaal voor de voorbereiding en ontwikkeling van de
herstructurering en als een voorfinanciering van de te
verwachten herstructureringsbijdrage van het rijk.

Met dien verstande dat het huidige voorstel gesplitst wordt in twee
raadsvoorstellen. Beslispunten 1 en 2 tezamen en beslispunt 3 apart.
Beide voorstellen dienen volgende week op de college-agenda te
staan.

Ten aanzien van het voorstel/beslispunt onder 1 besluit het college
het volgende.
-

In het voorstel dient duidelijk worden vermeld dat het risico al
voor 100% is meegenomen in de risicosimulatie, zowel bij de
najaarsnota 2011 als de begroting 2012.

-

Het college neemt kennis van de door Licom geprognosticeerde
tekorten voor de jaren 2012-2015. Het college accepteert niet
deze prognoses. Ook constateert het college dat deze analyse,
(prognose) voorbij gaat aan het feit dat Licom een opdracht
heeft gekregen om te bezuinigen. Voor de gemeente Heerlen is
het bedrag (1,8 mln) dat is opgenomen in de begroting het
uitgangspunt.

De tekst van het raadsvoorstel dient overeenkomstig het
voorenstaande te worden aangepast.

Raadsbevoegdheid

2011/55973

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale
Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg.
besluit

De raad voor te stellen:
toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en
wethouders om de Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale
Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg te wijzigen,
conform het concept-collegebesluit als opgenomen in de bijlage.

Raadsinformatiebrief
2011/58208

Risicoanalyse voormalige stortplaatsen.
besluit

De raad te informeren over het collegebesluit college inzake:
1.

De resultaten van de bodemonderzoeksrapporten waaruit blijkt
dat op de 12 bekende voormalige stortplaatsen in Heerlen geen
humane en ecologische risico's zijn aangetoond.

2.

Op de voormalige stortlocaties, het stortplaatsencluster
Brunssummerheide, de Wingerdweg en de Slotweg, de deklaag in
de huidige toestand te laten; ook waar deze niet de gewenste
dikte van 0,5 meter heeft.

Raadsinformatiebrief
2011/39057

Huisvesting creatieve industrie & cultuurproducties.
besluit

De raad te informeren over stand van zaken creatieve industrie met
dien verstande dat er een wijziging dient te worden aangebracht in
overleg met de loco-secretaris.

Raadsinformatiebrief
2011/56321

Huisvestingsprogramma en huisvestingsoverzicht 2012 t.b.v. het
primair en voortgezet onderwijs.
besluit

Wordt van de agenda afgevoerd aangezien deze brief niets toevoegt
aan het raadsvoorstel dat nu ook op de agenda staat over hetzelfde
onderwerp.

Collegebevoegdheid

2011/59835

Herfinanciering GOB Avantis N.V. met een nieuw perspectief voor
het bedrijventerrein Avantis.
besluit

Principebesluit
1.

Een lening te verstrekken aan GOB Avantis N.V. ad
€ 6.750.000,-- tegen een marktconforme rentevergoeding per
jaar.

2.

Kennis te nemen van de daaraan verbonden voorwaarden en
maatregelen op het gebied van marketing en acquisitie,
bestemmingsplan, bereikbaarheid en organisatie en structuur.

Collegebevoegdheid

2011/58901

Themabijeenkomsten / werkbezoek.
besluit

1 nov. 2011

9.30 - 9.00

Informatie

15 nov. 2011

9.00 - 9.30

Centrum HoensbroeK.

Collegebevoegdheid

Ingekomen uitnodigingen.
besluit

Voor kennisgeving aangenomen.

buurtbezoek Mariagewanden.

2011/57672

