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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 15 december 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering 8 december 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 8 december 2020 vast te stellen; 

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

burgemeester en wethouders van 8 december 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Aanvraag planschade Achter de Kerk 6 Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 

2. De aanvrager schriftelijk te informeren middels bijgevoegde brief. 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Groot-Haasdal 7 te 

Schimmert. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun drie bezwaarschriften van 

22 september en 7 oktober 2020; 

2. Twee bezwaarschriften ongegrond te verklaren overeenkomstig het advies van 

de ambtelijke bezwaarbehandelaar van 4 december 2020; 

3. Eén bezwaarschrift deels gegrond te verklaren overeenkomstig het advies van 

de ambtelijke bezwaarbehandelaar van 4 december 2020 onder instandhouding 

van het bestreden besluit op basis van de in het conceptbesluit voorgestelde, 

aanvullende motivering. 
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Informatiebrief aan de Raad van de GR WOZL en de GR WSP d.d. 25 

november 2020. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met de Informatiebrief aan de raad van de GR WOZL en de GR WSP 

d.d. 25 november 2020 en deze met de bijgevoegde raadsinformatiebrief door te 

geleiden naar de gemeenteraad. 

Ledenbrief VNG sociaal ondersteuningspakket mensen die in quarantaine 

moeten en de rol van gemeenten 

Besluit 

Het college heeft:  

1. Kennisgenomen van de VNG-ledenbrief ‘Sociaal ondersteuningspakket voor 

burgers in quarantaine en de rol van gemeenten’; 

2. Kennisgenomen van de manier waarop Beekdaelen invulling geeft aan de rol die 

van gemeenten daarin verwacht wordt. 

Uitspraak verzet inzake afwijzing leerlingenvervoer voor het schooljaar 

2019-2020 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 3 

december 2020 waarbij het verzet tegen de eerdere uitspraak van de Rechtbank 

Limburg om het beroep kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren ongegrond is 

verklaard. 

Vervoer bewegingsonderwijs Doenrade-Merkelbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De opdracht aan Megabus voor het leerlingenvervoer voor bewegingsonderwijs 

(Bingelrade-Merkelbeek) incidenteel uit te breiden met het leerlingenvervoer 

voor bewegingsonderwijs van de leerlingen van Basisschool Sint Jozef, locatie 

Doenrade naar Merkelbeek. 

2. Hiervoor het bestaande budget ‘vervoer bewegingsonderwijs 640430401 – 

38005’ aan te wenden en dit budget bij de eerste Burap van 2021 incidenteel 

bij te ramen met € 4603,50 inclusief BTW. 

3. De bijgevoegde concept raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden 

naar de gemeenteraad. 

Uitstel nieuwe wet inburgering 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van het uitstellen van de inwerkingtreding 

Wet inburgering naar 1 januari 2022; 

2. Het college heeft besloten in te stemmen met verlenging van de opdracht tot 

maatschappelijke begeleiding door CMWW tot 01-01-2022 voor de voormalige 

grondgebieden Schinnen en Onderbanken. 
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Vragen inzake incident Wissengrachtweg Hulsberg 

Besluit 

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

vragen door de fractie CDA met betrekking tot het incident aan de Wissengrachtweg 

te Hulsberg d.d. 29 oktober 2020. 

APV gemeente Beekdaelen 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de Raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Beekdaelen 2021 vast te 

stellen. 

Vaststelling Bestemmingsplan 'Kleverstraat 10/10a Schimmert' 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 

1. de Raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om het 

bestemmingsplan 'Kleverstraat 10/10a Schimmert' ongewijzigd vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de inleiding van het raadsvoorstel 

nog tekstuele aanpassingen te doen. 

Vaststelling Bestemmingsplan 'Vaesrade Ong. te Vaesrade'. 

Besluit 

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

om het bestemmingsplan ‘Vaesrade Ong. te Vaesrade’ vast te stellen. 

Vaststelling Bestemmingsplan 'Zandbergweg 1 en 2 Vaesrade' 

Besluit 

Het college heeft besloten de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te 

stellen om het bestemmingsplan ‘Zandbergweg 1 en 2 Vaesrade’ vast te stellen. 

Maatregelen schoolzones/schoolthuisroutes 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen in te stemmen met het 

verzoek aan de Raad om de volgende kredieten vanuit de algemene middelen 

te voteren voor uitvoering van prioritaire activiteiten van het Mobiliteitsplan 

2020-2030: 

a. Het verbeteren van de schoolzones, € 100.000; 

b. Het verbeteren van de schoolthuisroutes, € 150.000; 

c. Uitvoering verbeteringen verkeersstructuur, € 250.000. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassingen te het 

raadsvoorstel en concept-raadsbesluit. 
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Beleidsplan vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke 

omgeving 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen het beleidsplan 

vergunningverlening, toezicht en handhaving in de fysieke omgeving vast te 

stellen. 

2. Niet akkoord te gaan met het aan de raad vragen van bedrag van 144 duizend 

euro voor de tijdelijke uitbreiding van capaciteit.  

3. Extra incidentele capaciteit voor de periode van een half jaar te dekken uit 

beschikbare incidentele middelen. 

4. De portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel en het beleidsplan nog 

aan te passen. 

5. Het college heeft kennisgenomen van de rapportage “Gemeente Beekdaelen – 

handhaving, openbare orde en veiligheid” met de resultaten van een enquête 

onder onze inwoners naar de mate waarin zij overlast ervaren. 

6. Het college heeft kennisgenomen van het uitvoeringsprogramma VTH in de 

fysieke omgeving. 

Toetredingsverzoek gemeente Mook en Middelaar tot de BsGW 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel aan de raad om in te 

stemmen met het verzoek van de gemeente Mook en Middelaar tot toetreding tot de 

BsGW 

Beschermingsmaatregelen natuurgebieden Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de maatregelen om de natuurgebieden in Beekdaelen (nog 

meer) te beschermen tegen brandgevaar. 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarbij de raad in kennis wordt 

gesteld van de maatregelen om de natuurgebieden in Beekdaelen (nog meer) 

te beschermen tegen brandgevaar. 

Middengebied, projectopdracht Toerisme van de Toekomst (sectorplatform) 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met en deel te nemen aan de 

projectopdracht oprichten van een sectorplatform voor de vrijetijdseconomie Zuid-

Limburg en hiervoor de benodigde financiële middelen (voor de gemeente Beekdaelen 

€15.005,--) en menskracht, zoals omschreven in de projectopdracht in te zetten. 

Middengebied projectopdracht landbouw en landschap 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met en deel te nemen aan de 

projectopdracht scan agrarische bouwkavels en inzet vitaliteitsmanager agrarische 

bedrijven en de voor de projectopdracht benodigde financiële middelen en menskracht 

in te zetten. 
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Inrichtingsplan weekmarkten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het Inrichtingsplan behorende bij de Marktverordening gemeente Beekdaelen 

2021 vast te stellen. 

2. In te stemmen met extra budget van € 10.000,- ten behoeve van communicatie 

voor de weekmarkten in Nuth en Schinveld en dit bedrag bij te ramen in de 

eerste Burap van 2021 op het budget van marktgelden. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog enkele tekstuele aanpassingen te 

doen. 

Collegevoorstel en RIB stand van zaken van de aangenomen motie 

“experiment regelarme Participatiewet” 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde concept  

raadsinformatiebrief en verzending daarvan naar de raad. 

Geactualiseerde lijst toezeggingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande 

toezeggingen. 

2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen ter kennisname 

doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

3. De gemeentesecretaris te mandateren om de laatste actualiteit nog in de lijst 

van toezeggingen te verwerken in afstemming met enkele portefeuillehouders. 

Actualisatie raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde actualisatie van het ‘doorlopend overzicht 

raadsvoorraadagenda’ voor wat betreft het 1e en e kwartaal van 2021 versie 15 

december 2020 en de verzending daarvan aan de raad. 

2. De gemeentesecretaris te mandateren nog de laatste actualiteit in de 

raadsvoorraadagenda aan te brengen. 
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