
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 18 februari 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 11 februari 2020 

Het college heeft besloten om: 

1. De besluitenlijst van de collegevergadering  B&W van 11 februari 2020 vast te 

stellen. 

2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 11 februari 2020 ter 

kennis te  brengen aan de gemeenteraad. 

Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 

Het college heeft besloten om: 

De raad voor te stellen de Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030, waarin is 

verwoord hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk willen werken aan een 

toekomstbestendige toeristisch-recreatieve bestemming Zuid-Limburg, vast te stellen. 

Artikel 32 vragen CDA inzake betaalbare woningen 

Het college heeft besloten om: 

In te stemmen met de beantwoording inzake de gestelde vragen ex. art. 32 RvO van 

de raadsfractie CDA inzake betaalbare woningen met mandaat voor de 

portefeuillehouder om het bedrag in het antwoord op vraag 4 nog aan te passen. 

Continueren deelname GR Stadsregio Parkstad Limburg 

Het college heeft besloten om: 

1. Gezien het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen d.d. 17-

12-2019 om de deelname aan GR Stadsregio Parkstad Limburg voor het hele 

grondgebied van de gemeente Beekdaelen te continueren; 

2. In te stemmen met de brief aan het algemeen bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg waarin het algemeen 

bestuur in kennis wordt gesteld van het onder beslispunt 1 opgenomen 

collegebesluit alsmede van het raadsbesluit van  

17 december 2019; 

3. Het college van Gedeputeerde Staten van Limburg middels een afschrift van de 

brief aan Parkstad in kennis stellen van het besluit, waarbij de 

portefeuillehouder mandaat heeft om de brief nog aan te passen; 

4. In te stemmen met de voorgestelde technische wijzigingen van de GR 

Stadsregio Parkstad Limburg onder voorbehoud van verkregen toestemming 

van de raad; 



Pagina 2 
 

5. In te stemmen met het raadsvoorstel waarin de raad gevraagd wordt 

toestemming te verlenen aan het college tot wijziging van de GR Stadsregio 

Parkstad Limburg.   

De portefeuillehouder heeft mandaat om de inleiding van het raadsvoorstel nog 

aan te vullen en om het voorgesteld besluit in het raadsvoorstel en in het 

raadsbesluit nader te specificeren ten aanzien van de artikelen van de GR die 

gewijzigd moeten worden. 

Artikel 32 vragen RvO Feldbissbreuk en Destinatiemarketing 

Het college heeft besloten om: 

1. Kennis te nemen van de artikel 32 vragen van D66 Beekdaelen inzake de 

Feldbissbreuk en Destinatiemarketing; 

2. In te stemmen met de antwoorden in brief en deze te versturen aan de leden 

van de gemeenteraad, met dien verstande dat de gemeentesecretaris/directeur 

mandaat heeft om de eerste zin van het antwoord op vraag 2 te schrappen. 

Beantwoording artikel 32 vragen Beekdaelen Lokaal 

Het college heeft besloten om: 

In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke artikel 32 vragen die gesteld 

zijn door Beekdaelen Lokaal over dienstverlening, met dien verstande dat de 

portefeuillehouder mandaat heeft om het antwoord op vraag 4 en vraag 7 tekstueel 

aan te passen. 

Beantwoording RvO artikel 32 vragen VVD inzake amendement 

Mobiliteitsvisie 

Het college heeft besloten om: 

In te stemmen met de beantwoording van de vragen ex artikel 32 RvO van de fractie 

VVD inzake amendement Mobiliteitsvisie, met mandaat voor de portefeuillehouder om 

het antwoord op vraag 3 aan te passen. 

Brief aan Gedeputeerde Staten inzake N276 pilot 

Het college heeft besloten om: 

1. De brief inzake pilot m.b.t. de snelheidsverlaging op een gedeelte van de N276 

naar 50 km/h, aan gedeputeerde Mackus te sturen, met mandaat 

portefeuillehouder om de brief aan Gedeputeerde Staten tekstueel aan te 

passen. 

2. Het standpunt in te nemen dat de pilot minimaal verlengt dient te worden 

totdat er een definitieve maatregel voorhanden is. 

1e begrotingswijziging 2020 GR WSP Parkstad 

Het college van B&W heeft besloten om: 

1. conform raadsvoorstel de raad voor te stellen in te stemmen met de eerste 

begrotingswijziging 2020 WSP. 

2. de zienswijze over de eerste concept begrotingswijziging 2020 van de GR WSP 

door middel van een brief kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de 
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gemeenschappelijke regeling WSP. 

De inhoud van de zienswijze betreft het kunnen instemmen met de eerste 

concept begrotingswijziging 2020. 

Regiovisie "Geweld hoort nergens Thuis" 

Het college heeft besloten om: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel. 

2. De gemeenteraad voor te stellen de Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis  

2019-2022’ vast te stellen. 

Vaststellingsovereenkomst bezwaarprocedure omgevingsvergunning 

Het college heeft besloten om: 

Kennis te nemen van de op 4 februari 2020 tussen betrokken partijen 

overeengekomen vaststellingsovereenkomst en de intrekking van het bezwaarschrift 

van 29 november 2019. 

Collegebesluit en stappenplan intreding Kompas 

Het college heeft besloten om: 

1. conform het besluit van de gemeenteraad van Beekdaelen van 17 december 

2019, kenmerk Z/19/136806, het grondgebied ‘voormalig Schinnen’ zo spoedig 

als mogelijk toe te laten treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD 

Kompas, het grondgebied 

1. ‘voormalig Onderbanken’ zo spoedig als mogelijk te laten uittreden uit de 

gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied daarna zo spoedig 

als mogelijk toe te laten treden tot de gemeenschappelijke regeling ISD 

Kompas onder de ontbindende voorwaarde dat er overeenstemming wordt 

bereikt over de vast te stellengemeenschappelijke regeling ISD Kompas; 

2. de als gevolg van de uittreding van het grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ 

uit de gemeenschappelijke regeling ISD BOL op grond van artikel 28 van 

diezelfde regeling ontstane en nog in gezamenlijkheid via een onafhankelijk 

bindend advies vast te stellen financiële schade (uittredingskosten) ten laste te 

brengen van de begroting Beekdaelen 2021; 

3. de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en het DB/AB Kompas te informeren en 

te verzoeken tot aansluiting van de grondgebieden ‘voormalig Schinnen’ en 

‘voormalig Onderbanken’ onder de ontbindende voorwaarde dat 

overeenstemming wordt bereikt over de vast te stellen gemeenschappelijke 

regeling GR ISD Kompas; 

4. de gemeenten Brunssum, Landgraaf en het DB/AB ISD BOL informeren conform 

bijgaande brieven; 

5. voor het grondgebied ‘voormalig Schinnen’ de bestaande projectstructuur 

sociale dienst Schinnen te handhaven totdat aansluiting bij Kompas is 

gerealiseerd; 

6. in te stemmen met het procesvoorstel en tijdpad en de raad middels de 

informatiebrief hierover te informeren, met mandaat voor de portefeuillehouder 

om de raadsinformatiebrief en uitgaande brieven nog tekstueel aan te passen 

ten aanzien van processtap 6. 
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Heroverweging verkeersbesluit A76 Schinnen 

Het college heeft besloten om: 

De brief inzake “heroverweging verkeersbesluit op- en afritten A76 bij Schinnen” te 

versturen naar Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg, met mandaat aan 

portefeuillehouders Hermans en Timmermans om in de brief nog tekstuele aanpassing 

te doen. 
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