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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 13 april 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 6 april 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 6 april 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 6 april 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Raadsinformatiebrief inzake voortgang werklastonderzoek politie 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief waarbij de raad 

in kennis wordt gesteld van de voortgang rondom het werklastonderzoek van de 

Politie Eenheid Limburg. 

Raadsinformatiebrief update m.b.t. het coronavirus en de bestrijding daarvan 

- nr. 3 van 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief van de burgemeester 

waarbij de raad in kennis wordt gesteld van de voortgang van de bestrijding van het 

coronavirus. 

Artikel 32 vragen RvO fractie PvdA inzake werkzaamheden Stationstraat 

Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen ex art. 32 van de 

fractie PvdA inzake de vragen d.d. 19 februari 2021 en vervolgvragen d.d. 11 

maart 2021 betreffende werkzaamheden en verkeersoverlast Stationstraat 

Nuth. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de beantwoording de 

werkzaamheden, waarop gedoeld wordt, nader te duiden. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep inzake kerkhoven 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen ex art. 32 van de 

fractie Vernieuwingsgroep inzake de kerkhoven. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassingen te doen 

en in de inleiding het verschil gemeentelijke kerkhoven en parochiële kerkhoven 

te duiden. 

Principeverzoek Borgerweg 4a Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het 

principeverzoek Borgerweg 4a Schinnen. 

Denklijnen voormalig USAG terrein Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het aanvragen van subsidie bij de provincie voor het 

verrichten van een haalbaarheidsonderzoek overeenkomstig bijgevoegde 

concept brief. 

2. In te stemmen om met terugwerkende kracht opdracht te verstrekken aan de 

ingehuurde adviseurs Zwaniken, Ottenplus en Facet& B.V. voor uitgevoerde 

werkzaamheden in de initiatieffase. 

Dodenherdenkingen Beekdaelen 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Dat de burgemeester dit jaar het gemeentebestuur gaat vertegenwoordigen bij 

de herdenking in de kern Nuth. 

2. Een andere bestuurder aan te wijzen die de herdenking dit jaar in Wijnandsrade 

bijwoont: wethouders Quadvlieg, Essers of Timmermans. 

3. Dat contact wordt opgenomen met comités/groeperingen binnen de kernen die 

in het verleden een Dodenherdenking hebben georganiseerd om deze te 

enthousiasmeren dit vanaf 2022 weer op te pakken. 

4. Na te gaan of er verzoeken van andere organisaties voor 2021 zijn ontvangen. 

Verkoop bouwkavel 40 Op den Hennenberg plan De Belboom 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van de getekende 

koopovereenkomst d.d. 24 maart 2021. 
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Regionale Energie Strategie 1.0 

Besluit 

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

1. De RES Zuid Limburg (RESZL) 1.0 vast te stellen en in te stemmen met het bod 

van 1.3 TWh en de (eventuele) zoekgebieden voor zon en wind. 

2. In te stemmen om de RESZL 1.0 aan te bieden aan het Nationaal Programma 

Regionale Energie Strategie (NP-RES), waarbij gemeenteraden de afwegingen 

en voorlopige keuzes in de RESZL van de andere gemeenten in Zuid-Limburg 

voor kennisgeving aannemen. 

Startnotitie Grondstoffenplan 2022-2026 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de Startnotitie Grondstoffenplan 2022-2026. 

2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de 

Startnotitie. 

Coronacompensatie Vixia / Vidar 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van de meerkosten als gevolg van corona in 

de bedrijfsvoering van Vixia BV, als onderdeel van het Participatiebedrijf Vidar. 

2. Het college heeft kennisgenomen van de coronacompensatie in de 

eindafrekening van de jaarrekening 2020 van Participatiebedrijf Vidar. 

3. Het college heeft besloten in de jaarrekening 2020 van de gemeente 

Beekdaelen een verplichting op te nemen ter hoogte van de te compenseren 

coronakosten ad € 39.077,-. 

Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake woningbouw Schimmert 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van Artikel 32 vragen RvO fractie D66 

inzake woningbouw Schimmert. 

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

wijzigingen door te voeren in de inleiding en in de antwoorden op de vragen 1, 

4 en 7. 
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Verdeling desintegratiekosten milieupark Schinnen met gemeente Beek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Onder voorbehoud van eventueel door de raad ingediende wensen en 

bedenkingen in te stemmen met het gewijzigde c.q. het naar beneden 

bijgestelde voorschotbedrag (van € 712.200 naar € 448.800) voor het product 

“milieupark Schinnen”. 

2. Onder voorbehoud van eventueel door de raad ingediende wensen en 

bedenkingen in te stemmen met een gelijkelijke verdeling van de in rekening 

gebrachte desintegratiekosten tussen de gemeente Beek en de gemeente 

Beekdaelen. 

3. De onder 1 en 2 genoemde financiële consequenties te verantwoorden in de 1e 

Burap 2021. 

4. Onder voorbehoud van eventuele door de raad ingediende wensen en 

bedenkingen in te stemmen met de inhoud van bijgevoegde brief aan de 

gemeente Beek. 

5. De portefeuillehouder te mandateren om ten aanzien van dit voorgenomen 

besluit een raadsinformatiebrief op te stellen en te verzenden waarin de raad in 

de gelegenheid wordt gesteld om binnen een termijn van 10 dagen na 

verzending eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. De brief aan 

Beek pas te verzenden nadat besluit definitief is. 
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