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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 8 juni 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 1 juni 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 1 juni 2021 vast te stellen met dien verstande dat het 

college niet heeft ingestemd met het voorstel Beslissing op bezwaar - Tweede 

uitweg Voorsterstraat 63 in Nuth. 

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

burgemeester en wethouders van 1 juni 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Algemene ledenvergadering VNG d.d. 16 juni 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de agenda van de (online) ALV van de VNG van 16 juni 

2021 inclusief de bijbehorende stukken en het VNG Jaarcongres 2021. 

2. Burgemeester Geurts te laten deelnemen aan de ALV van de VNG. 

Beslissing op bezwaar - Tweede uitweg Voorsterstraat 63 in Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten bezwaarmakers niet-ontvankelijk te verklaren in hun 

bezwaarschrift van 15 maart 2021. 

Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake reconstructie Jabeekerstraat 

Schinveld 

Besluit 

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

vragen ex art. 32 van de fractie D66 inzake reconstructie Jabeekerstraat Schinveld. 
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Beantwoording schriftelijke vragen D66 n.a.v. cie-vergadering punt G 

rondvraag Ruimte 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

fractie D66 n.a.v. cie-vergadering 28042021 punt G rondvraag ruimte. 

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

antwoorden door te voeren. 

Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake parkeren Jabeekerstraat 

Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

fractie D66 inzake parkeren Jabeekerstraat Schinveld. 

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

antwoorden door te voeren. 

Financiële verordening gemeente Beekdaelen 2022 

Besluit 

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

om de financiële verordening gemeente Beekdaelen 2022 vast te stellen. 

Nota van Wijziging op raadsstukken 22 juni 2021 inz. Jaarstukken Kompas 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande Nota van Wijziging. 

Raadsvoorstel businesscase en kredietvoorstel Nuinhofwijk 

Besluit 

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

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet van € 

1.350.000 voor deelproject Nuinhofwijk binnen gebiedsontwikkeling DOP Nuth, 

onder voorbehoud van een geslaagd beroep op het DAEB-vrijstellingsbesluit. 

2. Het bedrag van € 1.350.000 te dekken uit de geclaimde reserve via een 

aanvulling vanuit de Reserve nog te bestemmen. 

3. In te stemmen met wijziging nummer 7.2 van de meerjarenbegroting 2022-

2024. 

4. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanvulling in het 

raadsvoorstel op te nemen met betrekking tot de sociale component. 
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Voormalige stortplaats De Beukenberg te Oirsbeek. 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. De rapportage "Gezondheidskundige risicobeoordeling - Stortplaats Beukenberg 

te Oirsbeek" van de GGD Zuid-Limburg (December 2020) voor kennisgeving 

aan te nemen. 

2. De onder 1 bedoelde rapportage via bijgevoegde raadsinformatiebrief met de 

raad te communiceren en via de gemeentelijke website en de voor 10 juni 2021 

geplande informatieavond met betrokken omwonenden. 

Selectieproces kindpartner(s) kindcentrum Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het starten van een selectie voor een 

kindpartner middels een toewijzingsselectiedocument als onderdeel van het nieuwe 

kindcentrum in Amstenrade 

Raadsinformatiebrief informeren raad over kredieten 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief inzake 

kredieten 2020 met dien verstande dat de rib nog tekstueel aangevuld wordt en 

bedragen nader gecheckt worden. 
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