Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 17 november
2020
Vaststellen besluitenlijst college B&W van 10 november 2020

Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 10 november 2020 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 10 november 2020 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.
Kennisnemen van de besluitenlijst van de spoedprocedure B&W vergadering
van 13 november 2020

Besluit
Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van de spoedprocedure B&W
vergadering van 13 november 2020 met als onderwerp de 2e burap.
Beantwoording artikel 32 vragen inzake bestemmingsplanwijziging Puth

Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de antwoorden op schriftelijke vragen
conform artikel 32 RvO van de VVD-fractie inzake bestemmingsplanwijziging Puth.
Beantwoording artikel 32 vragen iz restaurant Dorpstraat Nuth

Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de concept beantwoording van de
schriftelijke vragen van de fractie Beekdaelen Lokaal ten aanzien van een
terrasvergunning aan de Dorpstraat 45B te Nuth, t.b.v. restaurant Reua Thai
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Legesverordening 2021

Besluit
Het college heeft besloten de (aangevulde) tarieventabel behorende bij de
legesverordening 2021 vast te stellen.
Verklaring van geen bedenkingen schutterijen

Besluit
De burgemeester heeft besloten:
1. Aan de schutterijen (en gildes) een Verklaring van geen bedenkingen af te geven
voor het dragen/meevoeren in een (oefen)optocht van exercitiewapens van
categorie III (onklaar gemaakte vuurwapens; geweren) en categorie IV (blanke
wapens; sabels).
2. Hiervoor gebruik te maken van de via de Provincie Limburg in 2018 aangeleverde
format voor de “Verklaring van geen bedenkingen”.
3. De schutterijen van de gemeente Beekdaelen van de Verklaring van geen
bedenkingen op de hoogte te stellen.
Het college heeft kennisgenomen van het besluit van de burgemeester.
Verkoop waterbuffer perceel Oirsbeek, sectie D, nummer 2740 en 2737
beiden gedeeltelijk aan Waterschap Limburg

Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de verkoop van de regenwaterbuffer Oirsbeek kadastraal
bekend Oirsbeek, sectie D, nummer 2740 gedeeltelijk, groot circa 7.374 m2 en
perceel Oirsbeek, sectie D, nummer 2737 gedeeltelijk, groot circa 25 m2, beiden
tegen een m2 prijs van € 7,90 en met een totale verkoopprijs van € 58.452,-kosten koper.
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief verkoop regenwaterbuffer Oirsbeek D
2737 en 2740 (bijlage 9) waarbij de wensen en bedenkingenprocedure van
toepassing wordt verklaard.
3. Ermee in te stemmen dat de koopovereenkomst in mandaat kan worden afgedaan
indien de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen indient.
Uitvoeringsregeling rioolheffing

Besluit
Het college heeft besloten:
1. De uitvoeringsregeling rioolheffing vast te stellen.
2. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig nog een aanvulling te doen
ten aanzien van bedrijven die een eigen waterbron hebben.
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Voortgang werklastonderzoek politie eenheid Limburg

Besluit
1. De burgemeester heeft ingestemd met de brief om de raad in kennis te stellen van
de voortgang rondom het werklastonderzoek van de politie-eenheid Limburg.
2. Het college heeft kennisgenomen van het besluit van de burgemeester.
Regionale Energietransitie 1.0 Zuid-Limburg
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van het proces om de concept Regionale Energiestrategie (RES)
Zuid-Limburg door te vertalen naar RES 1.0 Zuid-Limburg.
Het college heeft besloten:
2. In te stemmen met het verwerken van het aangescherpte concept bod van
Beekdaelen voor in de RES 1.0 Zuid-Limburg, waarin:
a. Vanuit Beekdaelen in het kader van de energietransitie primair in te zetten op
energiebesparing en kleinschalige, innovatieve manieren om energie op te wekken
die passen in het landschap van Beekdaelen. Aanpalend aan de energietransitie in
te zetten op versterken van de natuur, CO2 in de bodem binden en de
voedselketen verkorten.
b. Subsidiair in te zetten op energieopwekking door:
-

Zon op daken;

-

Zonneweides (concrete locaties: Provinciale weg/Jabekerstraat te Schinveld
en voormalig stort te Schinnen);

-

Zoekgebieden voor zonneweides en windenergie aanwijzen, te weten: nabij
bedrijventerrein ‘De Horsel’ (zon/wind), nabij Duitse grens, tussen Jabeek
en Doenrade (zon).

3. In te stemmen met de conceptbrief aan onze partnergemeenten in het
Middengebied en in de Stadsregio Parkstad Limburg waarin het Beekdaelense
gedachtengoed ten aanzien van het aangescherpte bod voor in het RES 1.0 ZuidLimburg bestuurlijk wordt gesondeerd.
4. De portefeuillehouder te mandateren om in afstemming met de overige
collegeleden uiterlijk vrijdag 20 november 2020 de onder beslispunt 3 opgenomen
conceptbrief nog aan te passen ten aanzien van het aangescherpte bod van
Beekdaelen voor in het RES 1.0 Zuid-Limburg.
5. De portefeuillehouder te mandateren om een overzicht inclusief tijdpad op te
stellen van de nog door Beekdaelen te verrichten processtappen en
sonderingsactiviteiten naar onze partnergemeenten in het Middengebied en
Parkstad Limburg toe voor wat betreft de definitieve verankering van het
aangescherpte bod van Beekdaelen in het RES 1.0 Zuid-Limburg.
6. In te stemmen met het ter sondering agenderen van het aangescherpte bod van
Beekdaelen voor in het RES 1.0 Zuid-Limburg voor de raadsklankbordgroep
Duurzaamheid.
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7. In te stemmen met het door middel van een raadsinformatiebrief versturen van de
publiekssamenvatting concept RES aan de raad, waarin onze aanscherping op ons
bod voor in het RES 1.0 Zuid-Limburg is opgenomen.
Vervolg inzake financiële afhandeling Wmo-zorg gedurende de coronacrisis

Besluit
Het college heeft besloten:
1. In afwijking van het collegebesluit van 06-10-2020 in te stemmen met het
overgaan tot vergoeding van de door zorgaanbieders gemaakte kosten voor
persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van Wmo-zorg als zijnde
meerkosten in het kader van de coronacrisis, indien wordt voldaan aan de criteria
van de VNG-richtlijn meerkosten en deze meerkosten voortvloeien uit naleving van
de RVM-richtlijnen voor de Wmo-sector.
2. In aanvulling op het collegebesluit van 30-06-2020 in het kader van
rechtmatigheid in te stemmen met het verlenen van alternatieve zorg en het
binnen de Wmo-indicatie schuiven met verschillende soorten ondersteuning
gedurende de periode van CAK-periode 3 tot en met 31 december 2020. In ieder
geval de zorgverlening conform de handreikingen van het ministerie van VWS
inzake hoe om te gaan met zorg voor kwetsbare mensen die thuis te wonen te
accepteren als zijnde leveringen die vallen binnen de gesloten overeenkomsten
alsmede zorgverlening die betrekking heeft op het doen van boodschappen,
bereiden van maaltijden of het bezorgen van geneesmiddelen.
Procesbegeleiding bibliotheekbeleid

Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de opdrachtverstrekking aan Xentropics voor het opstellen van
een analyserapport waarop het formuleren van het dienstenaanbod met
bijbehorende financieringsvarianten - passend binnen de visie Bibliotheek
Beekdaelen 2021-2024 - gebaseerd kan worden.
2. De kosten ad € 2.300 (excl. BTW) ten laste te brengen van het budget
harmonisatie.
3. De opdracht via de afdeling Sociaal te verstrekken.
Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties
Beekdaelen 2021

Besluit
Het college heeft besloten de nadere subsidieregeling welzijnssubsidies
vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2021 vast te stellen.
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Geharmoniseerd accommodatiebeleid

Besluit
Het college heeft besloten:
1. Het geharmoniseerd accommodatiebeleid Beekdaelen vast te stellen.
2. De tarievenlijst maatschappelijk vastgoed 2021 Beekdaelen vast te stellen en de
portefeuillehouder te mandateren voor het corrigeren van het tarief van
tennisvereniging de Dassenburcht.
3. Het uitvoeringsplan accommodatiebeleid Beekdaelen vast te stellen.
Evenementenbeleid/uitvoeringsplan

Besluit
De burgemeester heeft besloten:
1. Het evenementenbeleid Beekdaelen vast te stellen.
2. Het uitvoeringsplan evenementenbeleid Beekdaelen vast te stellen.
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het evenementenbeleid en het uitvoeringsplan Beekdaelen.
2. De uitvoeringsregel evenementensubsidie Beekdaelen vast te stellen.
3. De raad, middels een algemene raadsinformatiebrief, in kennis te stellen van de
vaststelling van de 3 beleidsdocumenten (subsidie-, accommodatie- en
evenementenbeleid) en de portefeuillehouder te mandateren de conceptraadsinformatiebrief indien nodig nog aan te passen.
Principeverzoek Hommerterallee 92

Besluit
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek en in
gesprek gaan met aanvrager over een alternatief.
Wijzigingsplan Trichterstraat 21 te Schimmert

Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de gewijzigde vaststelling van het
wijzigingsplan Trichterstraat 21 te Schimmert.
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