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

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 23 februari 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 23 februari 2021 vast te stellen. 
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders van 23 februari 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake MoVe2030 

Besluit 

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

conform Artikel 32 RvO van de fractie Beekdaelen lokaal inzake enquête MoVe2030. 

Beslissing op bezwaar betreffende de weigering om een bezwaarschrift in 

behandeling te nemen inzake de aanleg van een parkeervoorziening 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg 

van 3 februari 2021. 

2. Het college heeft besloten het eerder ingediende bezwaarschrift ongegrond te 

verklaren met instandhouding van het eerder genomen besluit om ter plaatse 

geen parkeervoorziening aan te leggen. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake opslag 

van duurzame energie door zwaartekracht 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording Artikel 32 vragen RvO fractie 

Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake opslag van duurzame energie door 

zwaartekracht. 

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

aanpassingen te doen. 
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Principeverzoek Grijzegrubben 2 te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om de in het 

bestemmingsplan “1e partiële herziening bestemmingsplan Kleine Kernen, 

Grijzegrubben 2” vastgestelde invulling van het perceel te wijzigen. 

2. Medewerking te verlenen met het verschuiven van de bouwblokken van 

maximaal 70 cm. 

Raadsinformatiebrief inzake vervolgstappen Groeve Hommert II 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake 

vervolgstappen provinciaal inpassingsplan Groeve Hommert II (Z/20/145455 – 

258877) en deze door te zenden naar de raad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake de voorgenomen verplaatsing van 

een halfpipe van Schimmert naar Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording Artikel 32 vragen 

RvO fractie CDA inzake de voorgenomen verplaatsing van een halfpipe van Schimmert 

naar Hulsberg. 

Jaarrekening 2019 en jaarplan 2021 ESZL 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de jaarrekening 2019 en het jaarplan  

2020-2021. 

Destinatie Marketing Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de gezamenlijke brief aan de provincie Limburg inzake de 

uitvoering van de provinciale toeristische marketing en deze namens alle 16  

Zuid-Limburgse gemeenten plus Echt-Susteren voor 5 maart aan te bieden aan 

Gedeputeerde Staten. 

2. In te stemmen met mandatering aan de gemeente Valkenburg aan de Geul en 

deze brief namens alle deelnemende gemeenten te ondertekenen. 
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Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk Zuid-Limburg) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten 

Beek, Beekdaelen, Brunssum, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, 

Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, 

Vaals, Valkenburg aan de Geul, Voerendaal en Visit Zuid-Limburg inzake het 

project Knopen Lopen (uniform wandelroutenetwerk voor Zuid-Limburg). 

2. In te stemmen met Visit Zuid-Limburg als penvoerder namens de deelnemende 

gemeenten voor het indienen van de subsidieaanvraag bij de provincie Limburg 

voor het project Knopen Lopen. 

3. Visit Zuid-Limburg te machtigen de aanbesteding te verzorgen inzake het 

project Knopen Lopen en de aanbevelingen van de Tenderboard Beekdaelen te 

verwerken in het inkooptraject en na aanbesteding bij positief gunningsadvies, 

en passend binnen het beschikbaar gestelde krediet, opdracht te verlenen voor 

uitvoering van de werkzaamheden. 

4. De burgemeester besluit om wethouder van der Broek te machtigen om de 

samenwerkingsovereenkomst inzake het project Knopen Lopen te 

ondertekenen. 

Reactie gemeenten Middengebied op het rapport van Geel "op zoek naar 

verbinding" inzake ontwikkeling luchthaven MAA 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de concept-brief opgesteld vanuit de 

gemeenten van het Middengebied inzake het rapport van Geel "op zoek naar 

verbinding". 

Harmonisatie beleid hoeskamers 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de begripsomschrijving voor hoeskamers. 
2. In te stemmen met de uitgangspunten voor hoeskamers. 

3. In te stemmen met het uitwerken van een subsidieregeling voor hoeskamers. 
4. In te stemmen met het volgen van berekeningsvariant 1 voor de financiële 

opzet van de subsidieregeling. 

5. In te stemmen met de bijgevoegde informatiebrief voor de hoeskamers. 

Raadsinformatiebrief en bewonersbrieven Nuinhofwijk in Nuth 

Besluit 

College heeft besloten: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief over de stand van zaken van de 

Nuinhofwijk in Nuth en door te zetten naar de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met verspreiding van de bewonersbrieven voor huurders en 
eigenaren over de stand van zaken van de Nuinhofwijk in Nuth. 

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

brieven. 
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