
Leden: Dhr. Ernens (Vz), Mevr. van Velsen (secr.), Mevr Leunissen, Mevr. Beckers, Dhr. 
Verhoeven, Mevr. Schouteten, Dhr. Muijs, 
Afwezig: Dhr. Vinken 
Gemeente aanwezig: Mevr. Voorjans, Mevr. van Ooijen, Dhr. Zeguers, Dhr. Coenen 

1.  Opening en mededelingen 

De vergadering wordt opgedeeld in een gedeelte met aanwezigheid van de 
gemeentemedewerkers, en daarna vervolgen zonder de gemeentemedewerkers. 

Der vergadering wordt voorgezeten door mevrouw van Velsen (secr.) De heer Ernens 
(voorzitter) woont de vergadering digitaal bij i.v.m. positieve Corona test en zal deze 
vergadering notuleren.  

Een bijzonder welkom voor Jo Muijs, erg prettig dat hij weer terug is als lid van het 
MPV. 

2.  Open club Klimmen (OCK) 
 
Dhr. Zeguers praat ons bij over de stand van zaken van de OCK. Laatste gewijzigde 
tekeningen worden doorgenomen en toegelicht. Aandachtspunt voor toegankelijkheid 
wordt nogmaals aangestipt en nogmaals wordt benadrukt hier zoveel als mogelijk 
aandacht aan te geven. Opmerking: het gebouw ligt in een helling dus de 
toegankelijkheid blijft een uitdaging maar er wordt zoveel mogelijk aan gedaan. 

Functies en invulling van de ruimtes is bekend maar er wordt nog gekeken naar de 
“slimste” indeling. Er hebben al diverse verschuivingen plaats gevonden.  

Functies van de ruimtes overdag en `s avonds: hoe nog te regelen, wie baat uit? 
Kantinebeheer zal `s avonds door tennisvereniging en voetbalvereniging gerealiseerd 
worden. De exacte verdeling is een grote puzzel en deze is nog niet gelegd. Juridisch 
zal dit ook nog uitgezocht moeten worden (inkoop, verbruik, kostenverdeling, etc.).  
Beheer en exploitatie: alle opties worden onderzocht en op dit moment nog 
opengehouden. Wens is om dit samen met de partijen op een goede wijze in te vullen. 

Europese aanbesteding heeft plaats gevonden, Koppen Bouw uit Weert is het project 
gegund. Bouwkosten blijven spannend want bouwkosten zijn alleen maar stijgende, 
zowel materiaal als arbeid.  

Ontwerp bestemmingsplan is gereed. 

Woningbouw: 24 appartementen (koop of huur) verdeelt over 2 gebouwen. Grond wordt 
verkocht aan projectontwikkelaar en het is nog onbekend wat er exact gaat komen en 
wie deze gaat ontwikkelen. Uiteraard worden er richtlijnen meegegeven. 

Planning: eerst het multifunctionele gebouw, iedereen moet verhuisd zijn en 
operationeel zijn, daarna kunnen de oude gebouwen gesloopt worden en pas daarna 
wordt gestart met de woningbouw. 
De huidige planning houdt rekening met start bouw Q4 2022. Uiteraard onder 
voorbehoud. 

Notulen 
MPV / Maatschappelijk Platform Voerendaal 

Maandag 07-03-2022 
Gemeentehuis Voerendaal 

19.30 uur tot 21.30 uur 



Verwachting bezwaar: de gemeente heeft geprobeerd om iedereen mee te nemen en 
om bezwaren te voorkomen. Directe omwonenden zijn intensief meegenomen en hun 
ideeën zijn meegenomen waar mogelijk.  

Dhr. Zeguers geeft aan ons op de hoogte te zullen blijven houden. Hij zal ons over 6 
maanden de actuele stand weergeven tenzij eerdere berichtgeving nodig zal zijn. De 
vergadering stemt hiermee in. 

3.  Overleg wethouder Dhr. Coenen 

Wat doet gemeente Voerendaal voor Oekraïense vluchtelingen? 
Er is een overleg geweest met de veiligheidsregio, daar ligt ook de regie. 
Aangegeven is dat er grote aantallen vluchtelingen onze kant opkomen. Circa 1.000 
vluchtelingen voor de regio op korte termijn en ca. 1.000 vluchtelingen op een later 
tijdstip. Voerendaal zal kijken naar humane oplossingen en als het echt niet anders 
kan zal de Joffer bijvoorbeeld ingezet te worden, maar dat is een noodoplossing. Er 
wordt gekeken of de leegstaande particuliere woningen gebruikt kunnen worden. 

Nu is met name voeding noodzakelijk. Gemeente zal de regie hierin op zich nemen. 

Uitvoeringsorgaan kompas met Cliëntenraad kompas: het MPV heeft het 
uitvoeringplan 2022-2024 ontvangen via de cliëntenraad Kompas en niet via de 
gemeente. Scheidslijn beleid en uitvoering is onduidelijk.  

Er hebben personele mutaties plaats gevonden binnen de gemeente in het sociaal 
domein. Voorstel is om met de nieuwe medewerkers hernieuwde afspraken te 
maken. 

Volgens de achterban van Dhr. Verhoeven krijgt een cliënt van Kompas (bv. Uit de 
bijstand) te weinig begeleiding. De gemeente herkent zich hier niet in en krijgt deze 
signalen niet.  

Inventariseren welke vragen en werkafspraken wij willen maken. 

Vraag van het MPV aan Dhr. Coenen: de leden van het MPV lopen terug, wij 
hebben actieve hulp nodig bij de ledenwerving. Facebookpost is gedeeld door 
medewerkers van gemeente en de wethouder, maar heeft vooralsnog niets 
opgeleverd. 

Mailadres MPV@Voerendaal.nl is niet meer in de lucht, een mailadres van 
gemeente Voerendaal mag i.v.m. regels van ICT niet beheerd worden door een 
externe partij (in dit geval de secretaris van het MPV). Een mailadres van gemeente 
Voerendaal geeft een professionele uitstraling, meer dan een Gmail account. Het 
MPV is een orgaan van de gemeente en zou derhalve buiten de genoemde ICT 
regels moeten vallen. Dhr. Coenen zal hier naar vragen. 

Praktische zaken omtrent onze vergadering. Het MPV wil tijdens de vergaderingen 
gebruik kunnen maken van de visuele hulpmiddelen die al in de vergaderruimtes 
aanwezig zijn en het WIFI netwerk van de gemeente. Nu moeten privé middelen 
ingezet worden om op een goede wijze (hybride) te kunnen vergaderen. 

Er wordt door partijen naar elkaar uitgesproken dat er prettig samengewerkt wordt. 
Het gaat uiteraard niet altijd goed en daarop moeten we scherp blijven. De lijnen 
zijn in ieder geval kort en we weten elkaar goed te vinden. 

4.  • Vaststellen agenda, agenda is zoals bovenstaande aangepast. 



• Vaststellen notulen 07-02-2022, notulen zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

Actielijst  

Actie vacature; wordt later in de agenda behandeld 
Adviesaanvragen zijn beantwoord door het MPV 
Alleen actie 37 is nog open, wordt ingevuld als er nieuwe leden zijn 
 

5.  Ingekomen stukken,  

1. Doorontwikkeling wmo toezicht, vooruitlopend op advies aanvraag 
 
De GGD verzorgt op dit moment het calamiteiten toezicht. Een aantal gemeenten 
hebben een sterke wens om dit toezicht uit te breiden met het pro-actieve 
kwaliteitstoezicht. Er is een voorkeur om deze taak bij de GGD te beleggen, omdat 
de GGD ook al het calamiteitentoezicht uitvoert, en daarnaast ervaring heeft met 
andere vormen van toezicht, zoals kinderopvang, tatoeage en piercingsinstellingen, 
seksinrichtigen. De gemeenten stellen voor om de GGD te verzoeken om hier een 
pilot voor uit te werken. De voordelen en nadelen worden afgewogen, o.a. een 
kosten/baten-analyse is belangrijk. De gemeente Voerendaal heeft ja gezegd tegen 
het idee om de GGD  een plan van aanpak te laten opstellen. Of de gemeente 
hiermee door wil gaan wordt pas hierna besloten maar is op dit moment nog zeer 
ongewis. Indien dit het geval zou zijn wordt advies gevraagd aan het MPV. 
Kanttekening: Waar doe je dit voor?  
 

2. BBV Collegevoorstel Samen Thuis 
 
De notitie Samen Thuis is een uitwerking van de visie Beschermd Wonen en 
Opvang die in 2018 door alle gemeenteraden is vastgesteld. Er wordt hierover geen 
advies gevraagd aan het MPV omdat er een regionale commissie is die zich hier 
mee bezig houdt, en daar zit ook een vertegenwoordiging in vanuit het MPV. Dus 
deze stukken worden ‘slechts’ ter informatie aangeboden. De doordecentralisatie 
van beschermd wonen per 1-1-2023 is onlangs uitgesteld. Beschermd wonen blijft 
dus voorlopig nog een taak van de centrumgemeente (Heerlen). Er is door het 
uitstel extra tijd ontstaan om het knelpunt van de financiële verdeling van de kosten 
tussen de gemeenten onderling uit te werken. De voorbereidingen op de 
doordecentralisatie en de samenwerking gaan wel gewoon door.  
 

3. Informatie mantelzorgondersteuning 
 
Toelichting over de wijzigingen. De wijzigingen zijn met name ingezet omdat het 
aantal vrijwilligers is teruggelopen. Er is gezocht naar oplossing en deze is in Cizop 
gevonden.   

 
6.  Advies aanvraag gemeente: 

Geen 

7.  Informatief en (ongevraagd) advies: 
Geen 
 

8.  Hoe kan het MPV de agenda van de gemeente actief volgen? 
Zie link onderaan de pagina, alle leden kunnen dit volgen en inbrengen in de volgende 
vergaderingen. 
Agendapunt verdwijnt van de agenda -> link blijft op de agenda staan zodat we op de 
hoogte blijven. 
 



9.  Vaste agendapunten 
1. Positieve Gezondheid 

Geen terugkoppeling gehad. Nagezonden door Dhr. Zeguers: Het vervolgproces 
is zonder bijzonderheden verlopen. Het college van B&W heeft de visie 
vastgesteld zonder opmerkingen en de raad is geïnformeerd middels een 
raadsinformatiebrief. 

2. Terugkoppelingen bezochte werkgroepen 
geen werkgroepen bezocht. 

 

10.  Rondvraag 
 

• Mevrouw Beckers geeft aan dat zij nog niets gehoord heeft van de werkgroep 
beschermd Wonen. De voorzitter zal bij de werkgroep informeren wat de stand 
van zaken is. 

• Dhr. Muijs heeft nog enkele vragen over de doorgestuurde presentatie inzake 
de wet Inburgering. 

 
 
Volgend overleg 4-4-2022 

 
Harald Ernens, voorzitter MPV 
Angelique van Velsen, secretaris MPV 
 
https://www.voerendaal.nl/_Resources/Persistent/0/6/b/7/06b7e15d1d48c034d9bf55492de9056df6b6

a783/VOERENDAAL%20BEGROTING%202021-2014%20%28A4%29-def.pdf  

 


