
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 8 december 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 1 december 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 1 december 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 1 december 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Proces Grondstoffenplan 2021-2025 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van het voorgestane proces hetwelk ten grondslag aan het op 

te stellen grondstoffenplan 2021-2025 (eerder afvalbeheersplan genoemd). 

Het college heeft besloten: 

2. De gemeenteraad via de bijgevoegde RIB te informeren over de procesgang 

rond het grondstoffenplan 2021-2025. 

Beantwoording Artikel 32 vragen D66 inzake inrichting trottoir parkeren 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De antwoorden op de schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de fractie 

D66 inzake inrichting trottoir parkeren vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele aanpassingen te doen in de 

antwoorden op vraag 1 en 5. 
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Raadsinformatiebrief Visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over de besluitvorming inzake de 

visie Vrijetijdseconomie (VTE) Zuid-Limburg 2030 bij de 16 Zuid-Limburgse 

gemeenten, de acties die zijn ondernomen n.a.v. de coronacrisis en de verdere 

uitvoering van de visie VTE 2030. 

Procescontrol gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de aanpak van de gemeente om te komen tot 

procescontrol. 

Intern controleplan 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten het intern controleplan 2020 vast te stellen. 

Beantwoording Artikel 32 vragen D66 inzake Steenweg Merkelbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. De antwoorden op de schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de fractie D66 

inzake Steenweg Merkelbeek vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele aanpassingen te doen in het 

antwoord op vraag 2. 

Beleidsregel "Ruim baan voor goede woningbouwplannen" 

Besluit 

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

om: 

1. De beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’ vast te 

stellen onder gelijktijdige intrekking van de op 2 juli 2019 vastgestelde 

beleidsregel ‘Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de 

Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg’; 

2. Af te zien van een inspraakprocedure voor de beleidsregel ‘Ruim baan voor 

goede woningbouwplannen 2021’. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om de nog opstellen raadsinformatiebrief 

over dit onderwerp – zodra gereed - aan raad te verzenden. 
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Versterkte samenwerking in Zuid-Limburg en plan van aanpak NOVI 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de brief van gedeputeerde Dritty van 30 oktober 2020 

inzake ‘versterkte samenwerking Zuid-Limburg en plan van aanpak NOVI-

gebied. 

2. Kennisgenomen van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-Limburg en de 

begeleidende brief van het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg van 17 

november 2020. 

Het college heeft besloten: 

3. In te stemmen het onderschrijven van het plan van aanpak NOVI-gebied Zuid-

Limburg en het actief versterken van de bestuurlijke samenwerking in Zuid-

Limburg zoals verwoord in de stukken genoemd bij de beslispunten 1 en 2. 

4. In te stemmen met de inhoud en verzending van de bijgevoegde concept brief 

aan het Bestuurlijk Kernoverleg Zuid-Limburg, waarin het onder beslispunt 3 

opgenomen standpunt van het college van Beekdaelen is verwoord. 

5. Wethouder van der Broek vanuit het college van burgemeester en wethouders 

van Beekdaelen aan te wijzen als aanspreekpunt en actieve deelnemer aan het 

breed samengestelde stimuleringsteam dat aan de slag zal gaan met de 

doorontwikkeling van de brede langjarige samenwerking en de versterking van 

de uitvoeringskracht. 

6. Wethouder van der Broek te mandateren om de voor alle gemeenten in Zuid-

Limburg nog op te stellen gezamenlijke raadsinformatiebrief ‘versterkte 

samenwerking in ZuidLimburg en plan van aanpak NOVI’, waarin de raad wordt 

opgeroepen de versterkte samenwerking in Zuid-Limburg mee uit te dragen, 

indien nodig tekstueel aan te passen en op een later tijdstip te verzenden aan 

de raad. 

Startnotitie vrijwilligers Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Startnotitie ‘Vrijwilligers maken het verschil’ met bijbehorende bijlage vast 

te stellen. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Propositie Heuvelland: verduurzaming water- en bodembeheer 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst betreffende het gebiedsproces 

‘Verduurzaming water- en bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg’. 

2. Kennis te nemen van het plan van aanpak ‘Verduurzaming water- en 

bodembeheer Heuvelland Zuid-Limburg’. 

3. De burgemeester machtigt wethouder van der Broek om namens de gemeente 

Beekdaelen de uitvoeringsovereenkomst te ondertekenen. 
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Realisatie taakstelling huisvesting statushouders 2020 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de behaalde realisatie taakstelling huisvesting 

statushouders 2020; 

2. Kennisgenomen van de opgelegde taakstelling voor het 1e half jaar 2021. 

Het college heeft besloten: 

3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Subsidietoekenning op basis van Beweegdaelen 2021-2024 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met subsidieverlening aan Ecsplore, Bureau 

Negen en MEE Zuid-Limburg in de komende 4 jaar voor een bedrag van maximaal € 

479.638 op jaarbasis (uitgaande van de toekomstige maximale 5 fte inzet) ter 

uitvoering van de diensten genoemd in het – vastgestelde - projectplan 

‘Beweegdaelen 2021-2024’ en de bijgevoegde concept subsidiebeschikkingen te 

verzenden. 

Initiatiefvoorstel inzake carbidschieten 

Besluit 

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad kenbaar maken niet te zullen 

overgaan tot het indienen van wensen of bedenkingen met betrekking tot het 

concept-initiatiefvoorstel inzake het verbod op carbidschieten en dit initiatief te 

ondersteunen. 

Openingstijden milieupark Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de gewijzigde/afgeslankte 

openingstijden van het milieupark Schinnen m.i.v. 1 januari 2021. 

Nota van wijziging inzake Integraal huisvestingsplan onderwijs gemeente 

Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de nota van wijzigingen ten aanzien van het ‘’Integraal 

huisvestingsplan onderwijs gemeente Beekdaelen’’, waarmee de toezeggingen 

naar aanleiding van de commissievergadering op 24 november 2020 zijn 

afgehandeld. 

2. Aan de nota van wijziging een aangepast raadsvoorstel/concept-raadsbesluit 

toe te voegen. 
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