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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 13 oktober 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 6 oktober 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en 

wethouders van 6 oktober 2020 gewijzigd vast te stellen. 

2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders van 6 oktober 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Deelname aan uitvoering verkenningsonderzoek Zorg en veiligheid SVBBL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met deelname aan het verkennend onderzoek ‘Zorg & Veiligheid 

SVBBL –gemeenten’. 

2. In te stemmen met het fungeren van de gemeente Landgraaf als opdrachtgever 

voor het verkennend onderzoek. 

Verwerving grond Kleverberg i.v.m. realisatie voetpad 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de tussen de gemeente Beekdalen en verkopende partij op 9 

juni 2020 afgesloten koopovereenkomst, inhoudende verwerving in eigendom van 

een strook grond door de gemeente ter het realiseren van een voetgangerspad aan 

de Kleverberg te Groot Haasdal Schimmert, waarbij: 

− aan verkoper een koopprijs van € 5,- per m2 wordt betaald van in totaal € 

2.400,- kosten koper; 

− verkoper een eenmalige vergoeding ontvangt van € 2.700,- in verband met 

de veranderde bedrijfsvoering; 
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− de gemeente zorgdraagt voor de plaatsing van een deugdelijke afrastering 

met hekwerkopeningen; 

2. In te stemmen met ontbinding van de tussen partijen op 20 juli 2018 afgesloten 

koopovereenkomst. 

Zienswijze Middengebied op ontwerp POVI 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De gezamenlijke zienswijze van de gemeenten uit het Middengebied op de 

ontwerp Omgevingsvisie van de Provincie Limburg vast te stellen;  

2. Burgemeester Ramaekers (Gulpen-Wittem) en wethouder R. van der Broek 

(Beekdaelen) te machtigen de zienswijze bij Gedeputeerde Staten van Limburg in te 

dienen. 

Zienswijze/inspraakreactie op POVI door Parkstad Limburg 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de zienwijze van Parkstad Limburg op de ontwerp 

Provinciale Omgevingsvisie 

Aanwenden budget OOV voor de ondersteuning van afdeling Ruimte/VTH 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met het aanwenden van het OOV-budget voor de inhuur van extra 

personele capaciteit voor de ondersteuning van afdeling VTH bij de invoering van een 

nieuw vergunningstelsel en de uitvoering van het project Hennep Aanpak Parkstad. 

Terinzagelegging Ontwerp-Bestemmingsplan 'Kleverstraat 10 - 10a' 

Besluit 

Het college heeft besloten om in te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerp-

bestemmingsplan “Kleverstraat 10 – 10a”. 

Uytervlugterpad Thull 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van de bijgevoegde 

antwoordbrief aan Austen en Peters advocaten, inhoudende dat niet wordt ingestemd met 

afsluiting van het bosperceel door de eigenaar. 
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Actualisatie lijst van moties 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande moties. 

2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties door te leiden via de griffie 

naar de raad. 

3. De secretaris-directeur te mandateren om nog laatste actuele wijzigingen door te 

voeren. 

Begroting 2021 en Meerjarenraming 2022-2024 

Besluit 

Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om: 

1. De begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de volgende kredietvoteringen (bedragen in euro’s): 

 

Volgnr. Projectomschrijving Bedrag 

1.  Bestrijding gevolgen coronacrisis 2e tranche 50.000 

2.  Kosten sociaal statuut 300.000 

3.  Opschonen te bewaren dossiers uit archieven 40.000 

4.  Digitaliseren bouwdossiers 82.000 

5.  Bijdrage in hoger exploitatietekort BMV Merkelbeek 15.000 

6.  Pilot bodemvitaliteit 120.000 

7.  Onderzoek verkeersmaatregelen 50.000 

8.  Tiny houses 60.000 

9.  Huisvesting 50.000 

10.  Vervanging kunstgrasvelden (voetbal/hockey) Alfa 

sport 

600.000 

11.  Groeve Hommert 20.000 

12.  Knooppuntennetwerk (knopen lopen) 45.000 

13.  Aanvullende bijdrage Buitenring Parkstad Limburg 116.000 

14.  Tijdelijke opslag archief van de locatie Schinveld 30.000 

 

3. In te stemmen met de navolgende incidentele lasten die ten worden gebracht van 

reserves (bedragen in euro’s): 

Volgnr. Projectomschrijving 2021 2022 

1.  Bomenbeheer 145.000 0 

2.  Exploitatiebijdrage SESS 55.000 0 

3.  Correctie groenbudgetten (A) 170.000 0 

4.  Kosten dorpscoördinatoren (B) 175.000 175.000 

 Bijdrage provincie (A-/-B) -/- 60.000 -/- 60.000 

 Netto kosten pilot dorpscoördinatoren 115.000 115.000 

5.  Personele aangelegenheden 500.000 0 

 

4. Het weerstandsvermogen aan te vullen met een bedrag van 125.000 euro door 

inzet van de reserve “nog te bestemmen”. 
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5. Het deel van de reserve “nog te bestemmen” ad € 1.997.597 dat reeds is 

geoormerkt laten vrijvallen en toevoegen aan een nieuw te vormen “geclaimde 

reserve”. 

6. De investeringen die voor het jaar 2021 zijn opgenomen in het meerjarig 

investeringsprogramma vast te stellen. 

Legesverordening 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de legesverordening gemeente Beekdaelen 2021 en 

bijbehorende tarieventabel vast te stellen. 

Verordening afvalstoffenheffing 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voorstellen om de verordening 

afvalstoffenheffing gemeente Beekdaelen 2021 en daarbij behorende tarieventabel 

vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de tarieventabel op pagina 2 onder 2 

sub m (ongesorteerd bouwafval) de eenheid nog te vermelden. 

Verordening kwijtschelding 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om 

de verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente Beekdaelen 2021 vast 

te stellen 

Verordening lijkbezorgingsrechten en beheersverordening begraafplaatsen 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om vast te stellen: 

1. De verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2021; 

2. De tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente 

Beekdaelen 2021; 

3. De beheersverordening begraafplaatsen gemeente Beekdaelen 2021. 

Verordening rioolheffing 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de verordening rioolheffing gemeente Beekdaelen 2021 vast te stellen. 
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Plannen van Aanpak Omgevingswet en deelproject Omgevingsvisie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde Plannen van Aanpak voor de deelprojecten van 

de Implementatie Omgevingswet. 

2. In te stemmen met het vervroegd opstellen van een Omgevingsvisie conform PvA. 

3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Het college heeft kennisgenomen van de inhoudelijke en financiële tussenstand in 

dit implementatietraject. 

Principeverzoek - Doenrade ong., het bouwen van een vrijstaande woning op 

een perceel zonder bouwvlak 

Besluit 

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het bouwen van een nieuwe 

vrijstaande woning op het perceel kadastraal bekend als Oirsbeek, sectie D, 

perceelnummer 2039 aan de rand van Doenrade. 

Principeverzoek - Kloosterlaan 44 in Schinveld, het splitsen van een pand in 4 

appartementen 

Besluit 

Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het splitsen van het pand 

aan de Kloosterlaan 44 in Schinveld om vier woningen te realiseren. 

Schriftelijke vragen ex art 32 VVD inzake dorpsraad Sweikhuizen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met beantwoording van de schriftelijke vragen ex artikel 32 RvO van 

de fractie VVD inzake de dorpsraad Sweikhuizen middels bijgevoegde brief aan de 

raad. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de inleiding en in het antwoord op 

vraag 3 nog een wijziging aan te brengen. 

Aanbesteding digitale gewaarmerkt ondertekenen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de voorlopige gunning van leverancier/software voor 

gewaarmerkt digitaal ondertekenen; 

2. In te stemmen met definitieve gunning conform de voorlopige gunning indien er 

na de Alcatel termijn geen bezwaren zijn ontvangen. 
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