Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 22 december
2020
Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 15 december 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 15 december 2020 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 15 december 2020 ter kennis te brengen van
de gemeenteraad.
Kennisnemen van de besluitenlijst van de spoedprocedure B&W vergadering
van 17 december 2020
Besluit
Toetredingsbesluit BsGW
Het college heeft kennisgenomen van het conform de parafen/ spoedprocedure van
het reglement van orde van het college genomen besluit op 17 december 2020
waarbij het college heeft besloten:
gelet op de toestemming van de gemeenteraaad overeenkomstig artikel 61 tweede en
derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tot:
1. Toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden
na het bijgevoegde wijzigingsbesluit;
2. Instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en
wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum,
Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade,
Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas,
Roerdalen, Roermond, Simpelveld, SittardGeleen Stein, Vaals, Valkenburg,
Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap
Limburg voor zover deze college niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
3. Instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek,
Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, EijsdenMargraten,
Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw,
Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond,
Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en
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Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze
organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
4. Wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde
wijzigingsbesluit;
5. Instemming met het delegatie-/mandaatbesluit BsGW gemeente
Beekdaelen 2020.
Artikel 32 vragen inzake overlast jongeren
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De antwoorden op schriftelijke vragen conform artikel 32 RvO van de fractie
Groenlinks inzake overlast veroorzakende jongeren vast te stellen.
2. De portefeuillehouder te mandateren de antwoorden nog aan te passen.
Beantwoording art 32 vraag VG inzake ontwikkeling Schinveld 2020-61
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke
vragen artikel 32 RvO van de fractie Vernieuwingsgroep inzake ontwikkeling Schinveld
– tegengaan verloedering Beekstraat.
Beantwoording artikel 32 vragen fractie VVD inzake Gemeentegids
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de antwoorden op schriftelijke vragen conform artikel 32
RvO van de fractie VVD inzake Gemeentegids 2020-2021.
2. De portefeuillehouder te mandateren om het antwoord op vraag 1 nog aan te
vullen.
Beslissing op bezwaarschrift inzake het niet verstrekken van een financiële
tegemoetkoming voor verhuizen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Het bezwaarschrift d.d. 17 december 2019 ontvankelijk te verklaren;
2. Het bezwaarschrift d.d. 17 december 2019 ongegrond te verklaren;
3. Het bestreden besluit d.d. 16 december 2019 in stand te laten.
Anterieure overeenkomst met Stichting Cicero Zorggroep inzake Kloosterlaan
2
Besluit
Het college heeft besloten tot het aangaan van een anterieure overeenkomst d.d.10
december 2020 met Stichting Cicero Zorggroep in verband met het plan Kloosterlaan
2 te Schinveld.
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Beleidsregels handhaven kwaliteit kinderopvang Beekdaelen
Besluit
Het college heeft besloten de beleidsregels handhaven kwaliteit kinderopvang
Beekdaelen vast te stellen.
Bewaartermijn cliëntendossiers voormalige gemeente Onderbanken.
Besluit
Het college heeft besloten de termijn voor vernietiging van cliëntendossiers SoZa
voormalige gemeente Onderbanken van 20 jaar op 7 jaar, vast te stellen.
Voldoen aan voorwaarde provinciale subsidiebeschikking effecten
herindeling
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de krachtens mandaat
secretaris/directeur te verzenden concept brief aan het college van gedeputeerde
staten van de provincie Limburg waarin wordt voldaan aan de voorwaarde uit de
provinciale subsidiebeschikking inzake het project effecten herindeling Beekdaelen.
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente
Beekdaelen 2021
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie gemeente
Beekdaelen 2021 vast te stellen;
2. Het aanvraag- en verantwoordingsformulier subsidie Peuteropvang en
Voorschoolse Educatie 2021 vast te stellen.
Doorontwikkeling 2020-2023 Vangnetuitkering 2020
Besluit
1. Het college heeft kennisgenomen van het document “Doorontwikkeling 2020 –
2023 Vangnetuitkering 2020”;
2. Het college heeft ingestemd met de bijgevoegde raadsinformatiebrief ter
verzending aan de gemeenteraad.
Wijziging tijdelijke regeling maatregelen covid-19 per 15 december 2020
Besluit
Het college heeft kennisgenomen van:
1. De raadsinformatiebrief waarmee de burgemeester de raad op 16 december jl.
in kennis heeft gesteld inzake de wijziging van de tijdelijke regeling
maatregelen COVID-19 per 15 december jl.;
2. De regionale raadsinformatiebrief van 18 december 2020 van de GGD ZuidLimburg inzake de actuele stand van zaken met betrekking tot Covid-19.
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Dienstverleningsovereenkomst 2021 met ISD Kompas voor postcodegebied
Onderbanken met betrekking tot de overdracht van taken en bevoegdheden
schuldhulpverlening en kinderfondsen.
Besluit
Het college heeft besloten de manager Sociaal mandaat te verlenen om de
dienstverleningsovereenkomst 2021 met ISD Kompas voor postcodegebied
Onderbanken met betrekking tot de overdracht van taken en bevoegdheden
schuldhulpverlening en kinderfondsen aan te gaan en te ondertekenen.
Maatschappelijke Dienstverlening in Beekdaelen in 2021 e.v.
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de inhoud van het document ‘Uitgangspuntennotitie
samenwerking CMWW, Meander en MIK&PIW Groep’ en de intentie uit te
spreken om in 2021 samen met de instellingen toe te werken naar een
meerjarig inhoudelijk programma;
2. In te stemmen met subsidiëring van de drie instellingen voor maatschappelijke
dienstverlening op grond van het ‘Motivatiedocument subsidiëring
maatschappelijke instellingen’;
3. Aan CMWW voor het jaar 2021 een subsidie toe te kennen ter hoogte van €
600.233 ter uitvoering van de in de aanvraag en begroting van CMWW
benoemde diensten;
4. Aan MIK&PIW Groep voor het jaar 2021 een subsidie toe te kennen ter hoogte
van € 499.872 ter uitvoering van de in de aanvraag en begroting van MIK&PIW
Groep benoemde diensten;
5. Aan Meander Maatschappelijke Dienstverlening voor het jaar 2021 een subsidie
toe te kennen ter hoogte van € 560.916 ter uitvoering van de in de aanvraag
en begroting van Meander benoemde diensten;
6. In te stemmen met de bijgevoegde toekenningsbesluiten aan de
maatschappelijke instellingen.
Opstellen plankaart laadpaalinfrastructuur in Beekdaelen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het informatie- en inspraaktraject voor het opstellen van
een plankaart voor de openbare laadpaalinfrastructuur in de gemeente
Beekdaelen;
2. In te stemmen met de aanschaf van de digitale interactieve plankaart voor het
inspraaktraject voor een bedrag van € 4.900, met dien verstande dat de
portefeuillehouder gemandateerd is om de financiele dekking nog nader te
bezien.
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Richtlijn verruiming terrassen en tijdelijke overkappingen bij
horecabedrijven
Besluit
De burgemeester heeft besloten:
1. In te stemmen met verlenging van de zgn. 150%-regeling voor terrassen tot 31
maart 2022 en de gewijzigde Richtlijn tijdelijke verruiming terrassen vast te
stellen;
2. De “beleidsregel tijdelijke terrasoverkappingen” in navolging van de regeling
verruiming terrassen vast te stellen;
3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tijdelijke
omgevingsvergunning, voor tijdelijke terrasoverkappingen die binnen de
beleidsregel passen, geen leges in rekening te brengen;
4. Het college heeft kennisgenomen van de beslispunten 1 t/m 3.
Samenwerking Middengebied - projectopdracht De Gezonde Groene School
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met en deel te nemen aan de Projectopdracht Gezonde Groene
School in het kader van de Middengebied-samenwerking;
2. De voor uitvoering van de projectopdracht benodigde middelen en menskracht
in te zetten vanuit het budget ‘Strategisch Actieplan Middengebied ZuidLimburg’.
Aanvraag subsidie stichting Wensbus Beekdaelen 2021
Besluit
Het college heeft besloten een incidentele subsidie van € 14.000,- toe te kennen aan
de stichting Wensbus Beekdaelen ten behoeve van een bijdrage aan het algemeen
voorliggend vervoer in de gemeente Beekdaelen.
Voorstel inzake vergoeding kosten persoonlijke beschermingsmiddelen Wmozorg in het kader van VNG-richtlijn meerkosten
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In aanvulling op het collegebesluit van 17 november 2020 in te stemmen met
het met terugwerkende kracht vanaf de start van de coronacrisis vergoeden
van de door zorgaanbieders gemaakte kosten voor persoonlijke
beschermingsmiddelen in het kader van de Wmo-zorg als zijnde meerkosten in
het kader van de coronacrisis.
2. Als criterium te hanteren dat, met uitzondering van het feit dat vergoeding van
de kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen met terugwerkende kracht
plaatsvindt, voldaan dient te worden aan de voorwaarden zoals opgenomen in
de VNG-richtlijn meerkosten en de uitwerking daarvan.
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Individuele corona-regeling met betrekking tot Cultureel Centrum Fasila.
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met het treffen van een individuele coronaregeling met de eigenaar (Fanfare St. Lambertus Schinveld) van Cultureel Centrum
Fasila in de vorm van een bijdrage van € 16.000 ter compensatie van de verwachte
huurderving in 2020 (€ 6.000) en 2021 (€ 10.000).
Intrekken ontwerp besluit openstellen slagboom Naanhofsweg
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het intrekken van het ontwerp besluit voor het openstellen
van de slagboom Naanhofsweg voor bewoners van Vaesrade;
2. In overleg te treden met de Provincie Limburg over de vervolgstappen;
3. De indienaars van zienswijzen op het ontwerp besluit nader te informeren over
het intrekken van het ontwerp besluit conform bijgevoegde
concept antwoordbrief met dien verstande dat de portefeuillehouder
gemandateerd is om deze nog tekstueel aan te passen;
4. De raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het intrekken
van het ontwerp besluit, met dien verstande dat de portefeuillehouder
gemandateerd is om de ze nog aan te passen;
5. In te stemmen met het verspreiden van bijgevoegd persbericht met dien
verstande dat de portefueillehouder gemandateerd is om dit nog aan te passen.
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