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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 20 april 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 13 april 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 13 april 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 13 april 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Einder Coolhoff 110B. 

Besluit 

Het college heeft besloten het bezwaarschrift van 21 januari 2021 - overeenkomstig 

het advies van de bezwaarbehandelaar van 13 april 2021 ontvankelijk en ongegrond 

te verklaren conform bijgaand conceptbesluit. 

GGD voortgangsrapportage Trendbreuk aanpak 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de concept Raadsinformatiebrief over de 

voortgang van de Trendbreuk aanpak in Zuid-Limburg. 

Verlenging contract Wmo-hulpmiddelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de verlenging van het contract inzake Wmo-hulpmiddelen 

voor de duur van 1 jaar; 

2. De firma Meyra middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen van 

dit besluit. 
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Jaarverslag 2019-2020 Regionaal Bureau Leerplicht WM 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het regionaal jaarverslag leerplicht Westelijke Mijnstreek 2019-2020 vast te 

stellen. 

2. Het jaarverslag ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad. 

Beantwoording artikel 32 D66 inzake vervolg Steenweg Merkelbeek 

Besluit 

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

vragen ex art. 32 van de fractie D66 inzake vervolg Steenweg Merkelbeek, met dien 

verstande dat de gemeentesecetaris/directeur mandaat heeft om tekstuele wijziging 

aan te brengen. 

Intentieverklaring uitrol glasvezelnetwerk in samenwerking met 

Middengebied gemeenten en Provincie Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de intentieverklaring “Snel Internet in het Buitengebied” 

van de Provincie Limburg. 

2. De burgemeester machtigt de portefeuillehouder om deze intentieverklaring te 

ondertekenen namens de gemeente Beekdaelen. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog nader in gesprek te gaan over 

'wie de overblijvende gemeenten' zijn?; 

4. Ten aanzien van een kartrekkende (faciliterende) rol de consequenties in beeld 

brengen met dien verstande dat deze enkel vervuld kan worden als er een 

verdeelsleutel overeengekomen wordt met de Middengebied gemeenten. 

Beantwoording artikel 32 vragen D66 inzake zonnepark Schinveld-West 

(vervolgvragen) 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de (bijgevoegde) beantwoording van de 

vragen conform artikel 32 RvO van de fractie D66 Beekdaelen inzake zonneweide 

Schinveld West. 
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Gedragscode ambtelijke integriteit gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De gedragscode (kapstok) ambtelijke integriteit gemeente Beekdaelen en de 

navolgende onder hangende regelingen definitief vast te stellen: 

• Klachtenregeling ongewenst gedrag; 

• Regeling vertrouwenspersoon; 

• Regeling melding vermoeden misstanden; 

• Reglement telefoon, internet en e-mailgebruik; 

2. De onder 1 genoemde regelingen, alsook de eerder bij besluit 30 juni 2020 

vastgestelde Regelingen (Regeling nevenwerkzaamheden, Regeling melding 

financiële belangen, Regeling ambtseed of belofte, Gedragscode Social Media) 

opnemen in het Personeelshandboek gemeente Beekdaelen. 

Verlenen voorlopige en definitieve gunning incl. reservebank - bestekken 

Kleinschalig rioolwerk 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de gunningen van de drie opdrachten 

(inclusief reservebank) inzake de bestekken: ¨Kleinschalig rioolwerk¨ Gemeente 

Beekdaelen 2021-2024 van de kernen Onderbanken, Nuth en Schinnen. 

Prioritering beleid en initiatieven 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het bijgaand concept-prioriteringskader vast te stellen. 

2. Het prioriteringskader door te geleiden naar de raads- en commissieleden ten 

behoeve van de raadsbijeenkomst dd 3 mei 2021. 

Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 32 D66 inzake tractorsluis 

Grachtsweg Schinveld - Bingelrade 

Besluit 

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

vragen ex art. 32 van de fractie D66 inzake de tractorsluis Grachtweg Schinveld - 

Bingelrade. 
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