Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 1 september
2020
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 25 augustus 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 25 augustus 2020 vast te stellen;
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 25 augustus 2020 ter kennis te brengen van
de gemeenteraad.
Principeverzoek - Terstraten 1 in Nuth - het aanleggen van een natuurvijver
Besluit
Het college heeft besloten om:
1. Geen medewerking te verlenen aan het bouwen en aanleggen van een
ecologische natuurvijver met een betonnen geraamte in een gebied met
natuurwaarden op het perceel Terstraten 1 in Nuth.
2. In principe medewerking te verlenen aan het aanleggen van een natuurvijver
zonder betonnen elementen op het perceel Terstraten 1 in Nuth.
Provinciaal inpassingsplan - Groeve Hommert II
Besluit
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van de ontwikkelingen met name over het voornemen van de
provincie om een PIP-procedure te starten en inzetten op het toetsen van deze
procedure gelet op de hierbij spelende gemeentelijke belangen.
Het college heeft besloten:
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief om de raad verder te informeren
over het vervolgtraject naar aanleiding van het besluit van de provincie om een
PIP procedure te starten;
3. Portefeuillehouder van ruimtelijke ordening (Hermans) aan te wijzen als
coördinerend portefeuillehouder voor het provinciaal inpassingsplan Groeve
Hommert II.
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Principeverzoek Geerstraat 19 Bingelrade
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het in gebruik nemen van een inpandige ruimte als
recreatiewoning;
2. Niet in te stemmen met het uitbreiden van de maximale oppervlakte aan
bijgebouwen t.b.v. het houden van alpaca’s.
Plan 16 zorgstudio's Kloosterlaan 2 Schinveld
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de te volgen uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure ten behoeve van dit initiatief.
Voorstel DOP Nuth
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen in te stemmen met beschikbaar stellen van een
‘aanjaagkrediet’ van €375.000,- voor DOP Nuth specifiek voor deelprojecten de
Nuinhofwijk, gebied de Dael (zorgpension)) en Stationstraat (aanloopstraat) en
coordinerend portefeuillehouder Timmerman te mandateren om in overleg met
wethouder Hermans nog tekstuele wijziging aan te brengen in raadsvoorstel.
2. De raad voor te stellen om het bedrag van € 375.000,- te dekken uit een
aanwending van de Reserve nog te bestemmen.
3. De raad voor te stellen om dekking van € 375.000,- te verwerken middels de
bijgevoegde begrotingswijziging met nummer 7.
Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken in het proces van de
verschillende deelprojecten om te komen tot haalbare plannen.
Ondersteuning Gitek huurderving a.g.v. Corona
Besluit
Het college heeft besloten:
Gitek een financiële ondersteuning verlenen van € 21.350 als tegemoetkoming in de
kosten van huurderving en betrokkene daarvan middels bijgaande conceptbrief in
kennis stellen.
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Schutterij Vaesrade gebruik oefenveld RKSV Vaesrade
Besluit
Het college heeft besloten:
1. het voormalig oefenveld van RKSV Vaesrade in gebruik te geven aan Schutterij
St. Martinus Vaesrade, onder de voorwaarde dat de schutterij een
gebruiksovereenkomst sluit, conform de bijgevoegde conceptovereenkomst;
2. in principe in te stemmen met de plaatsing van drie schietmasten met
geluidsomkasting en kogelvangers, onder de voorwaarde dat de daarvoor
reeds ingediende aanvraag om omgevingsvergunning door de schutterij
krachtens geldende wet- en regelgeving kan worden verleend;
3. geen medewerking te verlenen aan het verkrijgen van een nieuw/eigen
verenigingsgebouw voor Schutterij St. Martinus Vaesrade;
4. betrokkene conform bijgaande conceptbrief in kennis te stellen.
Fase 1 Clemensdomein inkoopstrategie
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het voorstel om met de geselecteerde aanbieders uit de
bijgevoegde inkoopstrategie de meervoudig onderhandse aanbesteding op te
starten voor de reconstructie Groeneweg/Kloosterstraat/Merkelbekerstraat
(fase 1 gebiedsontwikkeling Clemensdomein), met dien verstande dat
portefeuillehouder mandaat heeft om indien nodig nog aanvulling te doen;
2. In te stemmen met het voorstel om over te gaan tot gunning indien de
goedkoopste geldige inschrijving past binnen de beschikbare budgetten;
3. In te stemmen met het voorstel om in het nieuwe, in de raad van oktober 2020
vast te stellen GRP, € 229.500 als investering en € 114.750 als baat op te
nemen voor de riolering en water gerelateerde werkzaamheden binnen deze
reconstructie;
4. In te stemmen met het voorstel om voor de extra werkzaamheden ten behoeve
van Beekdaelen fietsroute € 28.000,- vanuit het overschot Beekdaelenroute,
deel Vogelsvalderenweg, ten gunste te brengen aan onderhavige aangrenzende
reconstructie.
Hondenkennel Thull
Besluit
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van de huidige activiteiten op de locatie.
Het college heeft besloten:
2. Niet over te gaan tot het afgeven van een persoonsgebonden
gedoogbeschikking voor de locatie Ketelweg 1.
3. Een handhavingsprocedure op te starten.

Pagina 3

Resultaten aanbesteding procesbegeleiding en teamcoaching zelforganisatie
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de uitkomst van de aanbesteding ‘Procesbegeleiding en
team coaching zelforganisatie” en de opdracht voorlopig te gunnen aan bureau
Orgfit;
2. De gemeentesecretaris te mandateren om na het verstrijken van de Alcateltermijn definitief te gunnen.
Molenweg 4 (alternatieve locaties, vragen CDA-fractie)
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de beoordeling van de alternatieve locaties voor de
aardappelschuur aan de Molenweg 4 en de naar aanleiding hiervan opgestelde
conceptbrief.
2. In te stemmen met de beantwoording van de vragen die zijn gesteld door
raadslid Bemelen van het CDA.
3. De portefeuillehouder te mandateren de beantwoording van de vragen van het
CDA nog tekstueel aan te passen.
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