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besluitenlijst

Registratienummer: CVV-15000627 

Ontwerp openbare besluitenlijst collegevergadering 20 oktober 2015. 

Besluit: 
De ontwerp besluitenlijst Collegevergadering 20 oktober 2015 vaststellen. 

Registratienummer: BWB-15001413 

Wijzigingen CAR-UWO in verband met wijzigingen in de Wet arbeid en zorg 
en eenmalige uitkering. 

Besluit: 
1.  De CAR-UWO te wijzigen conform het bepaalde in de LOGA (Landelijk Overleg 

Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden)-ledenbrief van 23 juni 2015( 
ECWGO/U201501087) en de wijzigingen alsmede de toelichtingen hierop bij dit 
voorstel opgenomen in bijlage 1 en bijlage 2, op te nemen in de gemeentelijke 
arbeidsvoorwaardenregeling Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en 
Uitwerkingsovereenkomst (UWO), met terugwerkende kracht 1 januari 2015 
respectievelijk 1 juli 2015;

2.  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in 
de circulaire van 13 juli 2015 (ECWGO/U201501192) per 1 oktober 2015 en 1 
juli 2016 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling 
Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de Uitwerkingsovereenkomst 
(UWO), overeenkomstig de bijlage  3 bij dit voorstel.

3.  De wijziging in de UWO pas laten ingaan nadat hierover overeenstemming met 
het GO is. 
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Registratienummer: BWB-15001397 

Vaststellen beleidsregel briefadres. 

Besluit: 
1. De beleidsregel Regeling briefadres gemeente Heerlen 2015 vast te stellen. 

Registratienummer: BWB-15001398 

Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs. 

Besluit: 
1. Vast te stellen de Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs. 

Registratienummer: BWB-15001414 

Aanvullende subsidie tbv handbikebaan Adelante. 

Besluit: 
1. Aan Adelante, in aanvulling op de reeds verleende subsidie ter hoogte van 
€15.000, een aanvullende subsidie ter hoogte van €15.000,-- te verlenen ten 
behoeve van de aanleg van een handbikebaan/veilige wieleromgeving waarmee de 
totaal verleende subsidie op €30.000,-- komt. 
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Registratienummer: BWB-15001401 

Uitbreiding van de DNO met een basale nachtopvang in het kader van de
winterregeling, om zodoende de mogelijkheid tot overloop te creëren. 

Besluit: 
1.  De dag- en nachtopvang (DNO) uit te breiden met een basale nachtopvang 

(inclusief de daarbij behorende voorzieningen en personele inzet) in het kader 
van de winterregeling met als doel het creëren van een overloopfunctie bij 
drukte;

2.  Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid vanwege het urgente 
karakter van de verbouwing en aan bouwbedrijf Rabeh een opdracht te verlenen 
voor het verbouwen van de Klomp voor            € 105.000 (bedrag offerte + 
post onvoorzien) zoals omschreven in de offerte in de bijlage, met als doel het 
realiseren van een basale nachtopvang in de DNO. Deze kosten tijdens de 
doorlooptijd van de huurovereenkomst lineair af te schrijven;

3.  Aan het Leger des Heils een eenmalige doelsubsidie te verlenen voor  de 
inrichting van de extra ruimte en de personele inzet tot 1 mei 2016 voor  
maximaal € 100.000;

4.  Met Merin B.V. met ingang van 1 november 2015 een allonge aan te gaan voor 
de uitbreiding van DNO met 338 m2 tegen een huurprijs van € 50,= per m2 
voor een periode van 5 jaar, met een optie tot verlenging van telkens 5 jaar, 
met inachtneming van de in de allonge geformuleerde voorwaarden.

5.  De vigerende huurovereenkomst DNO inzake 807 m2 met ingang van 1 
november 2015 voor een periode van 5 jaar te verlengen, met een optie tot 
verlenging van telkens 5 jaar;

6.  De bij Bureau Handhaving  in gebruik zijnde ruimte groot 653 m2 per 1 
november 2016 op te zeggen.

7.  De portefeuillehouder welzijn, zorg, herstructurering en wonen te machtigen de 
allonge met Merin B.V. te tekenen. 

Registratienummer: BWB-15001406 

Overeenkomst BIZ Heerlerheide 2016-2020. 

Besluit:
Een overeenkomst te sluiten met de Vereniging BIZ Heerlerheide i.o. inzake de 
uitvoering van de BIZ Heerlerheide 2016-2020
 
Besluit burgemeester:
Portefeuillehouder economie, werkgelegenheid, sport en dienstverlening te 
machtigen de overeenkomst te ondertekenen. 
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Registratienummer: BWB-15001403 

Verordening Bedrijveninvesteringszone Heerlerheide 2016. 

Besluit: 
De raad voor te stellen:
De Verordening Bedrijveninvesteringszone Heerlerheide 2016 vast te stellen. 

Registratienummer: BWB-15001412 

Afbouw WIW-subsidie. 

Besluit: 
1. De WIW-subsidie voor 12 WIW-ers, die op 1.1.2016 jonger zijn dan 60 jaar met 

ingang van 1.9.2016 stop te zetten.
2. De inleners waar deze 12 WIW-ers zijn gedetacheerd compensatie aan te bieden 

in de vorm van een (structurele) loonkostensubsidie die vóór of uiterlijk op 
1.9.2016 moet zijn geëffectueerd.

3. Het WIW-dienstverband bij 12 WIW-ers, die op 1.1.2016 60 jaar of ouder zijn 
voort te zetten tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Registratienummer: BWB-15001407 

Begroting 2016 Stichting WerkvoorHeerlen. 

Besluit: 
1. Goedkeuring te verlenen aan de begroting 2016 van Stichting
WerkvoorHeerlen. 

Registratienummer: BWB-15001409 

Raadsinformatiebrief begroting 2016 Stichting WerkvoorHeerlen. 

Besluit: 
De raad te informeren over:                            
De door het college vastgestelde begroting 2016 van Stichting WerkvoorHeerlen 
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Registratienummer: BWB-15001396 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en 
Schuldhulpverlening in Limburg. 

Besluit: 
De Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en 
Schuldhulpverlening in Limburg onder voorbehoud van toestemming door de 
gemeenteraad te wijzigen, overeenkomstig het bij dit voorstel behorende 
wijzigingsbesluit, met als belangrijkste wijzigingen:
 
a.  om de controlepositie van de gemeenteraden te versterken is de planning- en 

controlecyclus in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke 
termijnen;

 
b.  om de positie van het algemeen bestuur te versterken is in de gewijzigde wet 

bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur niet de meerderheid van het 
algemeen bestuur mogen uitmaken. In artikel 9 van de gemeenschappelijke 
regeling is daarom expliciet opgenomen dat de leden van het dagelijks bestuur 
nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken;

 
c.  omdat in de gewijzigde wet een aantal bevoegdheden rechtstreeks zijn 

geattribueerd aan het dagelijks bestuur, is een aantal artikelen hierop 
aangepast;

 
d.  om de positie van het algemeen bestuur te versterken is er een 

verantwoordings- en inlichtingenplicht van het dagelijks bestuur in de wet 
opgenomen en heeft het algemeen bestuur de wettelijke bevoegdheid een lid 
van het dagelijks bestuur te ontslaan. De tekst van de gemeenschappelijke 
regeling is aangepast aan de wettelijke tekst;

 
e.  overeenkomstig het nieuwe artikel 26 Wgr is een kennisgevingsverplichting 

opgenomen voor de gemeente van vestiging van de gemeenschappelijke 
regeling;

 
f.  een aantal technische wijzigingen die geen verband houden met de wetswijziging 

(wijziging vestigingsplaats overeenkomstig bestaande situatie, samenvoeging 
van twee artikelen aangaande adviescommissie en correctie van tekstuele 
onjuistheid). 
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Registratienummer: BWB-15001399 

Het geven van toestemming aan het college voor het wijzigen van de 
Gemeenschappelijke Regeling voor Sociale Kredietverlening en 
Schuldhulpverlening in Limburg. 

Besluit: 
Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling voor 
Sociale Kredietverlening en Schuldhulpverlening in Limburg te wijzigen,  
overeenkomstig het bij dit voorstel behorende wijzigingsbesluit, met als 
belangrijkste wijzigingen:
 
a.  om de controlepositie van de gemeenteraden te versterken is de planning- en 

controlecyclus in overeenstemming gebracht met de nieuwe wettelijke 
termijnen;

 
b.  om de positie van het algemeen bestuur te versterken is in de gewijzigde wet 

bepaald dat de leden van het dagelijks bestuur niet de meerderheid van het 
algemeen bestuur mogen uitmaken. In artikel 9 van de gemeenschappelijke 
regeling is daarom expliciet opgenomen dat de leden van het dagelijks bestuur 
nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur mogen uitmaken;

 
c.  omdat in de gewijzigde wet een aantal bevoegdheden rechtstreeks zijn 

geattribueerd aan het dagelijks bestuur, is een aantal artikelen hierop 
aangepast;

 
d.  om de positie van het algemeen bestuur te versterken is er een 

verantwoordings- en inlichtingenplicht van het dagelijks bestuur in de wet 
opgenomen en heeft het algemeen bestuur de wettelijke bevoegdheid een lid 
van het dagelijks bestuur te ontslaan. De tekst van de gemeenschappelijke 
regeling is aangepast aan de wettelijke tekst;

 
e.  overeenkomstig het nieuwe artikel 26 Wgr is een kennisgevingsverplichting 

opgenomen voor de gemeente van vestiging van de gemeenschappelijke 
regeling;

 
f.  een aantal technische wijzigingen die geen verband houden met de wetswijziging 

(wijziging vestigingsplaats overeenkomstig bestaande situatie, samenvoeging 
van twee artikelen aangaande adviescommissie en correctie van tekstuele 
onjuistheid). 
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Registratienummer: BWB-15001395 

Novembernota 2015 

Besluit:
 1.In te stemmen met de novembernota 2015 waarbij wordt ingegaan op de 
belangrijkste ontwikkelingen en afwijkingen in output, outcome en financiën ten 
opzichte van de bijgestelde begroting 2015.
 
2. De begroting 2015 op basis van afwijkingen met financiële consequenties (zie 
ook paragraaf 3.1 van de novembernota), tot een totaalbedrag van € 2,936 
miljoen, als volgt bij te stellen:
 
a1. Programma Economische Stimulering - € 500.000 a2. Programma Sociale 
Infrastructuur € 497.000 a3. Programma Leefomgeving € 0 a4. Programma 
Ruimtelijke Ontwikkeling € 131.000 a5. Programma Bestuur en Dienstverlening -€ 
2.404.000 a6. Organisatiekosten -€ 532.000
3. Het tekort volgens de novembernota (€ 2,936 miljoen) ten laste brengen van de 
algemene reserve.
 
4. In te stemmen met de budgettair neutrale mutaties 3D’s en de overige 
budgettair neutrale mutaties zoals opgenomen in bijlage 3 en 4 van de 
novembernota.
 
5. Een bedrag van € 2,244 miljoen in 2015 te storten in de reserve nog uit te 
voeren werkzaamheden (zie bijlage 3 van de novembernota). Deze reserve 
vervolgens per 1 januari 2016 geheel te laten vrijvallen ten gunste van de 
exploitatie.
 
6. Het resultaat van de 3 decentralisaties ad € 100.000 te onttrekken uit de reserve 
3D’s en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat 2015 van de 3 decentralisaties 
muteren met de reserve 3D.
 
7. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve compensatie BTW 
UWV. Dotatie aan deze reserve zal voor het eerst in 2016 plaatsvinden.

 



Pagina 8 van 11

Registratienummer: BWB-15001408 

Nota afschrijving en waardering 2015-2018. 

Besluit: 
De raad voor te stellen:
 
1.  De nota afschrijving en waardering 2015-2018 vast te stellen, met daarin als 

belangrijkste wijzigingen:
     *   De afschrijvingstermijnen in overeenstemming te brengen met de verwachte
          toekomstige gebruiksduur.
     *   Verplichte afschrijving op investeringen in de openbare ruimte met 
          maatschappelijk nut vanaf 2017.

 
2.  De nota afschrijving en waardering, door de raad vastgesteld op 4 december 

2012, in te trekken met ingang van inwerkingtreding (1 januari 2015) van de 
nieuwe nota. 

Registratienummer: BWB-15001402 

Verzelfstandiging Schunck: overdracht activa per 1-1-2016 i.p.v. per 1-1-
2018.

Besluit: 
De raad voor te stellen:
 
De activa van de afdeling Schunck van de gemeente Heerlen per 1-1-2016 over te 
dragen naar de Stichting Schunck, in plaats van per 1-1-2018.
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Registratienummer: BWB-15001405 

Het vaststellen van het Beleidsplan Openbare verlichting 2016 

Besluit: 
De raad voor te stellen:
1. Het Beleidsplan Openbare Verlichting 2016 vast te stellen met de volgende 
    “highlights”

    * Bij grootschalige vervangingen wordt energiezuinige LED verlichting toegepast.
    * Het dimmen van de openbare verlichting vanaf 22.00 uur i.p.v. 24.00 uur tot 
       07.00 uur. 
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Registratienummer: BWB-15001400 

Beleidsnota voor vitale ouderen 2016-2018. 

Besluit: 
De raad voor te stellen:
 
1. de Beleidsnota voor vitale ouderen 2016-2018 vast te stellen;
2. in te stemmen met de volgende uit de nota voortvloeiende actiepunten:

   *  Er wordt in 2018 weer een Seniorenmonitor opgesteld.
   *  Er wordt gezocht naar een geschikte manier om belangrijke informatie voor  

ouderen met hen te communiceren.
   *  Er komt een subsidieregeling voor goede ideeën.
   *  De gemeente zet een subsidieregeling voor woningaanpassingen op.
   *  Bij de inrichting van de openbare fysieke leefomgeving wordt er rekening 

gehouden met mensen met een beperking, waaronder veel ouderen.
   *  In samenwerking met maatschappelijke organisaties en sportverenigingen 

stemmen we het beweegaanbod voor ouderen meer af op de vraag. Er wordt 
een activiteitenregeling voor sportverenigingen opgezet.

   *  In Heerlen Centrum worden meer ontmoetingsmogelijkheden voor ouderen 
gecreëerd.

   *  Er wordt een cultuuraanbod voor ouderen gerealiseerd met een 
ontmoetingscomponent eraan gekoppeld.

   *  Er wordt een verbinding gelegd tussen de bewoners en voorzieningen van Parc 
Imstenrade en die van de wijk Heerlerbaan.

   *  De keuken van De Laurier in Passart wordt aangepast zodat ouderen 
kookworkshops kunnen gaan volgen en samen kunnen gaan koken voor 
andere bewoners in de wijk.

   *  Er worden een aantal laagdrempelige activiteiten voor roze ouderen 
georganiseerd.

   *  Maatschappelijke partners krijgen een financiële bijdrage voor de organisatie 
van ontmoetingsactiviteiten voor mantelzorgers;

kennis te nemen van de resultaten van de Seniorenmonitor 2015. 

Registratienummer: BWB-15001404 

Dekking tekort Veilig Thuis 2016. 

Besluit: 
De raad te informeren over:
-        de achtergrond met onderbouwing van het tekort van Veilig Thuis
-        de dekking van het tekort van Veilig Thuis 
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Registratienummer: BWB-15001410 

Kerncijfers 2014-2015. 

Besluit: 
De raad te informeren over: Kerncijfers Heerlen 2014-2015 

Registratienummer: BWB-15001411 

Voortgangsrapportage Maankwartier. 

Besluit: 
De raad te informeren over:
Voortgangsrapportage Maankwartier 


