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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 19 januari 2021 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 12 januari 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 12 januari 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 12 januari ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluitenlijst van de spoedprocedure B&W vergadering 

van 15 januari 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van de spoedprocedure B&W 

vergadering van 15 januari 2021 inzake reactie op concept voorstel voortvloeiende uit 

de takendiscussie GR Stadsregio Parkstad. 

Definitieve vergunning Kloosterlaan 2 

Besluit 

Het college heeft besloten de verleende vergunning van 23 december 2020 te 

bekrachtigen. 

Verlenging pilot expats 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de verlenging van de pilot met de gemeente Maastricht om 

internationale (kennis)werkers (EU en niet EU) versneld te kunnen inschrijven 

in het Expat Centre Maastricht Region. 

2. Wethouder Quadvlieg te machtigen om de bijbehorende 

samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 
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Evaluatie pilot Dorpscoördinator Schinveld 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het Evaluatierapport pilot Dorpscoördinator Schinveld 2020 

en het rapport met bijlagen door te geleiden naar de gemeenteraad; 

2. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om: 

- in te stemmen met voortzetting van de pilot dorpscoördinator voor de 

duur van  twee jaar en na afloop van deze periode definitief te beslissen 

over wel/geen structurele inbedding op basis van een tweede evaluatie; 

- in te stemmen met uitbreiding van de pilot naar 32 uur per week, in te 

zetten in het cluster Schinveld/Merkelbeek/Jabeek/Bingelrade; 

- in te stemmen met uitbreiding van de pilot naar 50 uur per week na 

definitieve toekenning van subsidie door de provincie en de extra uren in 

te zetten in de kern Nuth; 

- de kosten van voortzetting en uitbreiding van de pilot te voldoen uit het 

in de begroting 2021 opgenomen budget voor de dorpscoördinator c.q. 

de subsidie van de provincie bij definitieve toekenning; 

3. In te stemmen met het voorstel om bij akkoord tot voortzetting en uitbreiding 

van de werkzaamheden te kiezen voor een combinatie van een sociaal werker 

en een gemeentelijk medewerker. 

Preventie- en handhavingsplan jeugd en alcohol Zuid-Limburg 2021-2024 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te 

stellen het Preventie- en handhavingsplan alcohol en jeugd Zuid-Limburg 2021-2024 

vast te stellen. 

Aanvraag VVGB - Omgevingsvergunning Hommerter Allee ong. naast 93 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad voor te stellen conform concept raadsvoorstel een verklaring van geen 

bedenkingen, ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

en artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, te verlenen voor het bouwen van 

een woning op het perceel Hommerter Allee ong. naast 93 in Amstenrade; 

2. De raad eveneens voor te stellen de verdere afdoening te delegeren aan het 

college indien er geen zienswijzen worden ingediend. 

Omgevingsvergunning Heringsbosch 7b in Schinveld 'Bronsgroenerhof' 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de bij dit besluit behorende Nota van 

zienswijzen ‘Bronsgroener-Hof, Heringsbosch 7B Schinveld’; 

2. De raad voor te stellen een verklaring van geen bedenkingen, ex artikel 2.27 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 6.5 van het Besluit 

omgevingsrecht, te weigeren voor het realiseren van een zorgboerderij op het 

perceel Heringsbosch 7b in Schinveld. 
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Raadsinformatiebrief voorbereidingskrediet Blauwe ader fase 1 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het voorbereidingskrediet voor de werkzaamheden rondom de Grachtstraat, die 

deel uit maken van de blauwe ader Oirsbeek Amstenrade, 1 jaar naar voren 

halen. 

2. Bijgevoegde Raadsinformatiebrief te versturen en de gemeenteraad tot 2 

februari a.s. de mogelijkheid te geven wensen en of bedenkingen hieromtrent 

kenbaar te maken. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om aan de Raadsinformatiebrief een kaart 

met het gebied van de blauwe ader Oirsbeek Amstenrade toe te voegen, zodat 

de raad zich hier een beeld van kan vormen. 

Restitutie c.q. kwijtschelding leges wielertoertochten 

Besluit 

Het college heeft besloten de in rekening gebrachte leges, ten bedrage van € 408,40, 

voor de niet doorgegane wielertoertochten te restitueren c.q. kwijt te schelden. 

Aanbesteding ICT Sociaal Domein 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitvoering van een pilot ‘archivering ICT SD’ gedurende 

het 1e halfjaar 2021. 

2. In te stemmen met de uitvoering van een pilot ‘burgerportaal SD’ gedurende 

het 1e halfjaar 2021. 

3. In te stemmen met het afsluiten van een overeenkomst met Zorgned voor de 

periode van 1-1-2022 tot 1-7-2022. 

4. In te stemmen met het voorstel om Solviteers te contracteren voor de 

ondersteuning van het aanbestedingstraject ICT Sociaal Domein 2022. 

5. In te stemmen met de bekostiging van beslispunt 4 op budgetten 600040614 

‘Advies en Consultancy I&A’ en 660611313 ‘Advisering sociaal domein’. 

Individuele coronaregeling Stichting ZLF Schimmert 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het treffen van een individuele corona-

regeling met Stichting ZLF Schimmert 2020 in de vorm van een bijdrage van € 5.087 

ter compensatie van de extra kosten die gepaard gaan met het verplaatsen van het 

ZLF 2020 naar 2021. 

Artikel 32 vragen GL over kruisbeeld aan de Wienweg Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de antwoorden op schriftelijke vragen 

conform artikel 32 RvO van de fractie Groen Links inzake het kruisbeeld aan de 

Wiënweg - Kamp Nuth 
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Afwijken welstand Kluisstraat 

Besluit 

Het college heeft besloten om op grond van artikel 12a, eerste lid, onder a, van de 

Woningwet af te wijken van het advies van de dorpsbouw-meester en in te stemmen 

met (concept)plan van aanvrager. 

Raadsinformatiebrief huisvesting Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Instemmen met bijgevoegde RIB inzake Huisvesting Beekdaelen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om de raadinformatiebrief nog tekstueel 

aan te passen. 

Raadsinformatiebrief sloop zwembad Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Aanvullend krediet vragen voor het slopen van het zwembad middels de 1e 

burap 2021. 

2. De gemeenteraad informeren middels raadsinformatiebrief, waarbij de 

gemeenteraad tot 02 februari 2021 bedenking kan uiten t.a.v. de bestemming 

van de DUB gelden. 

B&W Januari - 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 2e kwartaal van 2021 versie 

19 januari 2021 en de verzending daarvan aan de raad. 

2. De gemeentesecretaris te mandateren nog laatste actuele wijzigingen aan te 

brengen. 
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