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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 23 februari 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 9 februari 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 9 februari 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 9 februari 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluiten spoedprocedure college B&W vergadering van 

15 februari 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de besluiten van de spoedprocedure college 

B&W vergadering van 15 februari 2021. 

− Collegevoorstel Inkoopstrategie Kleinschalig rioolwerk 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voorstel om overeenkomstig de bijgevoegde 

uitgebreide inkoopstrategie de meervoudig onderhandse aanbestedingen op 

te starten voor het kleinschalig rioolwerk: 

1.1 Voormalig gemeente Nuth (cluster Nuth); 

1.2 Voormalig gemeente Onderbanken (cluster Onderbanken); 

1.3 Voormalig gemeente Schinnen (cluster Schinnen) 

2. In te stemmen met de voorgestelde contractduur van 2 jaar met optie om 

het contract 2 maal met 1 jaar te verlengen. 

− Collegevoorstel gunningsadviezen bomen- en sportvelden 

raamcontracten 2021-2014 

Het college heeft besloten: 

1. Onder voorbehoud dat de inschrijver kan aantonen dat er geen sprake is van 

manipulatief biedgedrag (verificatie) opdracht te verlenen aan de laagste 

inschrijver voor de raamovereenkomst “Onderhoud Bomen gemeente 

Beekdaelen 20077-9”, voor 3 jaar met een verlengingsoptie voor een 4de 

contractjaar. 



Pagina 2 

2. Opdracht te verlenen aan de laagste inschrijver voor de raamovereenkomst 

“Onderhoud sportvelden gemeente Beekdaelen 20077-8”, voor 3 jaar met 

een verlengingsoptie voor een 4de contractjaar. 

Aanvraag bijdrage nachtkijkers ikv bestrijding wilde zwijnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Geen financiële bijdrage beschikbaar stellen t.b.v. de aanschaf van 

nachtkijkers. 

2. De wildbeheerseenheid informeren over dit besluit middels bijgevoegde 

conceptbrief. 

Toelichting 

Wethouder van der Broek heeft niet deelgenomen aan de besluitvorming. 

Toetredingsverzoek gemeente Mook en Middelaar tot de BsGW 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de toetreding van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar tot de BsGW. 

Projectduurverlenging provinciale subsidies Vaesrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de aanvraag voor termijnverleningen van de incidentele 

projectsubsidie verstrekt voor het project Brede Maatschappelijke Voorziening 

Vaesrade middels bijgevoegde brief; 

2. In te stemmen met de aanvraag voor termijnverlenging van de subsidieregeling 

voor structuurversterkende investeringen voor gemeenschapsaccommodaties 

verstrekt voor het project Gemeenschapshuis Vaesrade middels bijgevoegde 

brief; 

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassingen in de 

brieven aan te brengen. 

Projectduurverlenging 'Watertoren de Reus van Schimmert' 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de aanvraag voor termijnverlenging van 

de subsidie verstrekt voor het Project herbestemming Watertoren de Reus van 

Schimmert; 
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Raadsinformatiebrief inzake aanbesteding schoonmaak 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake de aanbesteding 

schoonmaak en deze te versturen aan de leden van de gemeenteraad. 

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

raadsinformatiebrief aan te brengen. 

Informatiebrief Kompas januari 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

waarnaar verwezen wordt naar een van Kompas informatiebrief over de stand van 

zaken van diverse ontwikkelingen, en verzending daarvan aan de raad. 

Regeling Geschillencommissie gemeente Beekdaelen 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de Regeling Geschillencommissie gemeente Beekdaelen 

2021 vast te stellen. 

Aanvraag VVGB - Omgevingsvergunning om de woning op Wolfhagen 123 in 

Schinnen te gebruiken als recreatiewoning 

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 een 

functiewijziging van de woning op Wolfhagen 123 in Schinnen naar een 

recreatiewoning; 

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

college indien er geen zienswijzen worden ingediend. 

Principeverzoek – Groot-Haasdal 5 in Schimmert – bestemmingswijziging 

naar ‘wonen’ met een extra woning via boerderijsplitsing van een 

Rijksmonument 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met in principe medewerking te verlenen 

aan het principeverzoek om de bestemming te wijzigen van “agrarisch” naar “wonen” 

en een woning toe te voegen aan de rijksmonumentale carréboerderij op het perceel 

Groot-Haasdal 5 in Schimmert. 

Principeverzoek – Molenveld 6 in Nuth – Toevoegen van een woning in een 

rijksmonumentale carréboerderij en het bouwen van een bijgebouw 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het 

principeverzoek om een extra wooneenheid te realiseren in een rijksmonumentale 

carréboerderij en het bouwen van een bijgebouw op het perceel Molenveld 6 in Nuth. 
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Principeverzoek Klein-Haasdalerweg 2 in Schimmert – wijziging van het 

bouwvlak voor agrarische bedrijfsvoering 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om het bouwvlak op 

het perceel Klein-Haasdalerweg 2 in Hulsberg te vergroten; 

2. In principe medewerking te verlenen aan vormverandering van het bouwvlak 

onder de in het bestemmingsplan genoemde voorwaarden op het perceel Klein-

Haasdalerweg 2 in Hulsberg. 

Terinzagelegging Ontwerp-wijzigingsplan ‘Waterbuffer Aalbeek’ 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de terinzagelegging van het 

ontwerpwijzigingsplan “Waterbuffer Aalbeek” 

P&C applicatie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Raad conform bijgevoegd raadsvoorstel en begrotingswijziging voorstellen 

om in te stemmen met het beschikbaar stellen van een budget van € 15.000 

eenmalig en € 30.000 structureel voor de aanschaf van een P&C applicatie. 

2. Af te wijken van het criteria om minimaal drie aanbieders uit te nodigen bij de 

te hanteren uitgebreide inkoopstrategie en akkoord te gaan met het uitnodigen 

van twee aanbieders. 

Destinatiemarketing Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen de visie Destinatiemarketing 

Beekdaelen, waarin is verwoord op welke wenselijke wijze branding en positionering 

(recreatief en toeristisch) van de gemeente Beekdaelen plaatsvindt, vast te stellen. 

B&W feb - actualisatie raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

raadsvoorraadagenda’ voor wat betreft het 2e en 3e kwartaal van 2021 versie 

23 februari 2021 en de verzending daarvan aan de raad. 

2. Kennis te nemen van bijgevoegde actualisatie van het interne overzicht ‘nog in 

te plannen raadsvoorstellen vanaf Q4 2021 versie 23 februari 2021’; 

3. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele en laatste 

actuele wijzigingen in de concept-raadsvoorraadagenda aan te brengen. 
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B&W feb - instemmen geactualiseerde lijsten moties en toezeggingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

toezeggingen. 

2. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande moties. 

3. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen ter kennisname 

doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

4. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties ter kennisname 

doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

5. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele 

aanpassingen te doen. 
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