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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 1 december 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 24 november 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 24 november 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 24 november 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad 

Raadsinformatiebrief ‘inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen 

COVID-19 

Besluit 

Besluit van de burgemeester van 30 november 2020 inzake raadsinformatiebrief 

‘inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19’. 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van het besluit van de burgemeester om de raad 

via een raadsinformatiebrief te informeren over de inwerkingtreding van de Tijdelijke 

wet maatregelen COVID-19.  

Principeverzoek - Broekstraat 44a in Schinveld - het bouwen van een 

appartement bovenop een bestaand bijgebouw 

Besluit 

Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek 

om een zelfstandige woonruimte te realiseren bovenop een bijbehorend bouwwerk op 

het perceel Broekstraat 44a in Schinveld. 

  



Pagina 2 

Bodemkwaliteitskaart PFAS 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 

1. De Bodemkwaliteitskaart PFAS voor het grondgebied van de gemeente 

Beekdaelen thans definitief vast te stellen; 

2. De Bodemkwaliteitskaarten PFAS voor de gemeenten Beek en Stein thans 

definitief te erkennen als indicatief bewijsmiddel voor de kwaliteit van te 

ontgraven grond bij gemeentegrensoverschrijdend grondverzet. 

Principeverzoek - Panoramaweg 23 in Puth - het wijzigen van de 

bedrijfsbestemming en het realiseren van acht woningen 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om acht woningen te 

realiseren op de twee percelen gelegen aan de Panoramaweg 23 in Puth; 

2. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van één woning binnen 

de bestaande kern in ruil voor opschoning van het bedrijfsperceel. 

Principeverzoek - Viel 2 in Bingelrade - toevoegen woning in Carréboerderij 

Besluit 

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het 

principeverzoek om een extra wooneenheid te realiseren in de karakteristieke 

carréboerderij op het perceel Viel 2 in Bingelrade. 

Subsidieplafond 2021 evenementensubsidie. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 5 van de Subsidieregeling 

evenementen Beekdaelen 2020, voor het kalenderjaar 2021 vast te stellen op  

€ 50.000. 

2. Voornoemd subsidieplafond 2021 als volgt over de twee tijdvakken te verdelen: 

a. periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021: € 25.000; 

b. periode 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021: € 25.000. 

Beslissing op bezwaar - Handhavingsbesluit Kruisstraat 12 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het advies van de bezwaarbehandelaar d.d.18 november 2020 over te nemen; 

2. De bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaarschrift van 29 juni 

2020; 

3. Het bezwaarschrift van 29 juni 2020 gegrond te verklaren onder 

instandhouding van het bestreden besluit van 19 mei 2020 op basis van de in 

het conceptbesluit voorgestelde aanvullende motivering. 
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Nazorg jeugdige ex-gedetineerden 

Besluit 

1. De burgemeester heeft – voor zover het zijn bevoegdheden betreft – ingestemd 

met het Samenwerkingsconvenant en de daarin opgenomen 

samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners Nazorg Jeugd Limburg. 

2. Het college heeft besloten: 

A. In te stemmen met het Samenwerkingsconvenant en de daarin 

opgenomen samenwerkingsafspraken tussen ketenpartners Nazorg Jeugd 

Limburg; 

B. Wethouder Jongen van de gemeente Maastricht -als voorzitter van de 

stuurgroep jeugd Zuid-Limburg- te mandateren om het 

samenwerkingsconvenant te ondertekenen namens de Zuid-Limburgse 

gemeenten. 

Samenwerking in Middengebied 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de stand van zaken ten aanzien van de Samenwerking 

Middengebied; 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de samenwerking betreffende de 

verdeelsleutel (naar rato aantal inwoners) en toerekening van de kosten 

(algemene kosten versus projectkosten); 

3. In te stemmen met het voorstel om de resterende middelen voor het 

Middengebied 2020 te reserveren voor uitgaven die in 2021 worden gedaan; 

4. De raad te informeren over de stand van zaken middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Afwikkeling nadeelcompensatie Boven Water Food & Drinks 

Besluit 

Het college heeft besloten het verzoek om nadeelcompensatie van de exploitant van 

Boven Water Foods & Drinks, overeenkomstig het definitieve advies van SAOZ, toe te 

kennen. 

Prestatieafspraken 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde Prestatieafspraken Beekdaelen 2021, 

bestaande uit het Meerjarig kader 2021-2025 en de Jaarschijf 2021. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog aandacht te vragen voor de 

passages over het 'niet uitponden van huurwoningen’. 
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Schriftelijke vragen artikel 32 RvO VVD inzake Markt Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de vragen conform 

artikel 32 RvO van de fractie VVD inzake herinrichting Markt Nuth. 

2. De portefeuillehouder te mandateren het antwoord op vraag 3 nog aan te 

vullen ten aanzien van de te verwachte duur van de werkzaamheden van de 

provincie. 

Schriftelijke vragen ex art 32 RvO Beekdaelen Lokaal inzake Geitenweg en 

Geitenbeemdenweg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde concept beantwoording van de schriftelijke 

vragen ex art 32 RvO inzake de Geitenweg en de Geitenbeemdenweg en de 

portefeuillehouder te machtigen wijzigingen door te voeren. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de antwoorden nog aan te vullen 

dat het bord reeds geplaatst is. 

Plan van aanpak basisvaardigheden Zuid-Limburg 2020-2024 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept 

raadsinformatiebrief over het ‘Plan van aanpak basisvaardigheden Zuid-Limburg 

2020-2024’ van de contactgemeente Heerlen - dat samen en namens de Zuid-

Limburgse gemeenten is opgesteld - en deze concept raadsinformatiebrief op te 

nemen op de eerstvolgende lijst van ingekomen stukken voor de raad. 

Vragen ex artikel 32 vragen Beekdaelen Lokaal m.b.t. 

vrijwilligersverzekering 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met beantwoording van de schriftelijke 

vragen ex artikel 32 RvO van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake de 

burgerparticipatie middels bijgevoegde brief aan de raad. 
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Actuele ontwikkelingen milieupark Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voorstel van het bestuurlijk overleg van RWM, d.d. 16 

november 2020, om met terugwerkende kracht, vanaf 1-1-2020, de inkomsten 

en uitgaven van de milieuparken in de Westelijke Mijnstreek te verdelen naar 

rato van aantal woonhuisaansluitingen per gemeente. 

2. In reactie op het eenzijdige besluit van de gemeente Beek, waarin de 

samenwerking v.w.b. het gebruik van het milieupark in Schinnen m.i.v. 1 

januari 2021 wordt beëindigd, akkoord te gaan met bijgevoegde conceptbrief. 

3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief over de actuele en 

meest relevante ontwikkelingen te informeren. 

4. De voor onze inwoners relevant zijnde informatie te communiceren via de ons 

ter beschikking staande communicatiekanalen. 

Opzet evaluatie dorpscoördinator en tijdelijke verlenging pilot 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de opzet voor evaluatie van de pilot Dorpscoördinator; 

2. In te stemmen met continuering van de pilot gedurende de periode 1 januari 

2021 tot aan besluitvorming door de raad op 16 maart 2021; 

3. Ter overbrugging van deze periode de resterende gelden voor de pilot 

Dorpscoördinator van 2020 in te zetten. 

Nota van wijziging correcties kaarten bij raadsvoorstel harmonisatie 

groenbeheer 2021 en ambitieniveau groenbeheer 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten wethouder van der Broek te mandateren voor de nota van 

wijziging die nodig is om kleine correcties aan te brengen in de gebiedsfunctie-kaarten 

behorende bij de raadsvoorstellen harmonisatie groenbeheer 2021 en ambitieniveau 

groenbeheer 2022. 

Beantwoording schriftelijke vragen ex art 32 RvO VVD inzake situatie 

Eindstraat 

Besluit 

Het college heeft besloten om in te stemmen met de bijgevoegde concept 

beantwoording van de art. 32 RvO vragen over de situatie Eindstraat Schinveld en de 

portefeuillehouder te machtigen nog enkele tekstuele wijzigingen door te voeren. 
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