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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 2 februari 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 26 januari 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 26 januari 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 26 januari 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Samenwerkingsovereenkomst Fase 1 Clemensdomein 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst 

“Reconstructie Groeneweg Kloosterstraat en Merkelbeekerstraat; 

Clemensdomein fase 1”, en portefeuillehouder Timmermans te machtigen de 

Samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. 

2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 

Principeverzoek Thull 12-A en 12-A-1: zorgwoning en Tiny Houses 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe en onder voorwaarden in te stemmen met het omzetten van de 

hoofdwoning naar zorgwoning voor een groep van 6 personen. 

2. Niet in te stemmen met het verzoek om op de locatie Thull 12A-1 extra Tiny 

Houses te mogen plaatsen. 

Uitvoering motie meten uitstoot AWACS-vliegtuigen 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de bijgevoegde aangepaste memo "inventarisatie 

mogelijkheden motie uitstoot AWACS-vliegtuigen"; 

2. Besloten in te stemmen met de bijgevoegde tweede raadsinformatiebrief inzake 

de uitvoering van de motie. 
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CORONA: aanvulling op regeling commerciële huurders 

horecabedrijfsruimten gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de aanvulling op punt 6 van het collegebesluit van 17 

november 2020 om voor de eerste coronaperiode (1 maart tot 1 juni 2020), 

tweede coronaperiode (15 oktober tot en met 31 december 2020) en vanaf 1 

januari 2021 tot de datum waarop de horeca al dan niet beperkt weer open 

mag gaan: 

a. Een maandelijkse tegemoetkoming van € 750,--in de huur exclusief Btw 

(21%) Btw per maand voor Brasserie Peil 5 en Partycentrum De Oirsprong. 

b. Een maandelijkse tegemoetkoming van € 250,-- exclusief Btw (21%) in de 

huur voor Gasterie Hedelfinger. 

2. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om de uitgaande brief 

tekstueel aan te passen, 

CORONA: verzoek kwijtschelden erfpachtcanon 2020 Parkstad Limburg, 

zweefvlieg accommodatie Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

Voor de eerste coronaperiode (1 maart tot 1 juni 2020), tweede coronaperiode (15 

oktober tot en met 31 december 2020) (waarbij landelijke coronamaatregelen van 

kracht zijn) en vanaf 1 januari 2021 tot de datum waarop de Eerste Limburgse 

Zweefvlieg Club haar activiteiten al dan niet beperkt kan hervatten: 

a. Kwijtschelden van de erfpachtcanon 2020 (jaarlijks € 1.701,68 / maandelijks € 

141,81) aan erfpachter Parkstad-Limburg voor de zweefvlieg accommodatie te 

Schinveld met als voorwaarde dat deze kwijtschelding gebruikt wordt om de 

erfpachtcanon 2020 aan ondererfpachter/onderopstaller de Eerste Limburgse 

Zweefvlieg Club kwijt te schelden. 

b. Kwijtschelden van de erfpachtcanon in 2021 conform punt 1 voort te zetten tot 

en met de datum waarop de Eerste Limburgse Zweefvlieg Club haar activiteiten 

al dan niet beperkt kan hervatten. 

Covid-19 Regeling lokale cultuur Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de Covid-19 steunregeling lokale 

cultuur Beekdaelen en de uitgaven van € 82.400,00 te dekken uit het Covid 

Noodfonds. 

Raadsinformatiebrief van de GGD-ZL inzake COVID-19 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de GGD-ZL en deze door te leiden 

naar de raad. 
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Toetredingsverzoek gemeente Mook en Middelaar tot de BsGW 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de nota van wijziging in verband met de 

aanpassing van de formulering van het raadsvoorstel en raadsbesluit toetreding 

gemeente Mook en Middelaaar tot de GR BsGW. 
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