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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 6 april 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 30 maart 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 30 maart 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 30 maart 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Uitspraak Rechtbank inzake beroep N.B. betreffende woningsluiting 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 19 

maart 2021 waarbij het beroep ongegrond is verklaard. 

Bronsgroenerhof: Beslissing op bezwaar. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het bezwaarschrift van 9 april 2020 - overeenkomstig het advies van de 

bezwaarbehandelaar van 17 maart 2021 gegrond te verklaren onder 

instandhouding van het bestreden besluit van 17 maart 2020 conform bijgaand 

conceptbesluit. 

2. De omwonenden, die in het kader van de (deels) opnieuw doorlopen 

vergunningsprocedure zienswijzen hebben ingediend, in kennis te laten stellen 

van het raadsbesluit van 16 maart 2021 tot weigering van een verklaring van 

geen bedenkingen alsook de daarbij door de raad vastgestelde nota van 

zienswijzen. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om in de uitgaande stukken nog tekstuele 

wijziging aan te brengen. 
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Beantwoording schriftelijke vraag VVD inzake Bronsgroenerhof 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vraag van VVD. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de beantwoording van de vraag nog 

tekstuele wijzigingen door te voeren. 

Pilot project Tiny Houses 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van de resultaten van het uitgevoerde 

woonbehoefte onderzoek in het kader van het pilot project Tiny Houses. 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met de uitgangspuntennotitie voor het pilot project Tiny Houses. 

3. In te stemmen met het sluiten van de lijst met aanmeldingen voor de pilot 

project. 

4. In te stemmen met het aanwijzen van de locatie Op de Bies (ong.) in 

Schimmert (voormalige Mavo locatie) als voorkeurslocatie. 

5. In te stemmen met het starten van een haalbaarheidsstudie voor de 

voorkeurslocatie op basis van de startnotitie. 

6. In te stemmen met de raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de 

stand van zaken m.b.t. het pilot project Tiny Houses. 

7. De portefeuillehouder te mandateren om in de startnotitie en de 

raadsinformatiebrief nog tekstuele wijzigingen door te voeren. 

Principeverzoek, beslissing op bezwaar, handhavingsverzoek Wolfhagen 149 

te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Medewerking te verlenen aan het principeverzoek om een (paarden)stal te 

realiseren binnen de bestemming Agrarisch met waarden, op het perceel 

Wolfhagen 149 te Schinnen. 

2. Het bezwaarschrift tegen de eerdere afwijzing van het handhavingsverzoek 

ongegrond verklaren met inachtneming van de uitspraak van de Rechtbank 

Limburg van 30 september 2020. 

3. Het handhavingsverzoek van 4 december 2020 afwijzen in verband met een 

concreet zicht op legalisatie. 

Sport en COVID-19: beroep Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties Q4 2020 (TVSQ4) Corona 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het beroep op tegemoetkoming 

verhuurders sportaccommodaties COVID-19 periode  

15 oktober – 31 december 2020 (TVSQ4) van het Ministerie voor Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). 
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Beantwoording art. 32 vragen Beekdaelen Lokaal inzake veiligheids- en 

privacy incidenten 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 

vragen van de fractie Beekdaelen Lokaal over veiligheids- en privacy incidenten. 

Beantwoording art. 32 vragen Beekdaelen lokaal inzake affaire Pels Rijcken 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande brief waarbij een antwoord 

wordt gegeven op de artikel 32 vraag betreffende de affaire Pels Rijcken. 

Arrangementenmonitor ten behoeve van beleidsontwikkeling 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met uitvoering van de pilot 

‘Arrangementenmonitor Sociaal Domein’ voor de duur van 1 jaar conform bijgevoegde 

inkoopstrategie. 

Lokaal Preventieakkoord Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van het concept Lokaal 

Preventieakkoord Beekdaelen. 

Financiële stukken GR Gegevenshuis 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om 

in te stemmen met de door GR Gegevenshuis vast te stellen bijgestelde begroting 

2021 en meerjarenraming 2022-2025 GR Gegevenshuis en geen zienswijze in te 

dienen. 
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