
 

 

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

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 29 juni 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 29 juni 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 29 juni 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Raadsinformatiebrief update 5 m.b.t. het coronavirus en de bestrijding 

daarvan i.r.t. Veiligheidsregio Zuid Limburg 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief waarbij de raad in 

kennis wordt gesteld van de voortgang van de bestrijding van het coronavirus 

(bevoegdheid burgemeester). 

Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake plaatsing "totempaal" 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

fractie VVD inzake plaatsing “totempaal”. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen door te 

voeren in de antwoorden. 

Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen 2021 - 2022 Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen 2021 – 2022 Parkstad 

(inclusief bijlagen) vast te stellen. 

2. De raadsinformatiebrief Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd Wonen 2021 

– 2022 Parkstad’ vast te stellen en deze ter informatie beschikbaar te stellen 

aan de raad. 

3. In te stemmen met de reservering van € 50.000,- uit de preventie-middelen 

aanpak dak- en thuisloosheid t.b.v. het realiseren van Skaeve Huse in 

Beekdaelen. 
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Zuid-Limburg magazine 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met en deel te nemen aan de 

projectopdracht Zuid-Limburg magazine en hiervoor de benodigde financiële middelen 

€ 4.600, zoals omschreven in de projectopdracht, in te zetten. 

Deelname aan Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Arbeidsmarktregio Zuid-

Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Tot 1 januari 2023 samenwerking aan te gaan met UWV, 

werkgeversorganisaties (vertegenwoordigd door LWV), vakbonden 

(vertegenwoordigd door FNV en CNV), onderwijs (vertegenwoordigd door Vista) 

en S-BB voor de vorming van een Regionaal Mobiliteitsteam (een tijdelijk Team 

op grond van een de Tijdelijke Regeling aanvullende dienstverlening COVID-19) 

middels het ondertekenen van de Samenwerkingsverklaring. 

2. Mandaat te verlenen aan de centrumgemeente Heerlen om de 

samenwerkingsverklaring te ondertekenen. 

Raadsinformatiebrief voortgang en uitkomsten werklastonderzoek politie 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de raadsinformatiebrief waarbij de raad in 

kennis wordt gesteld van de voortgang en uitkomsten rondom het werklastonderzoek 

van de Politie Eenheid Limburg (bevoegdheid burgemeester). 

Collegebesluit anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen van ouders 

die gedupeerd zijn door de problemen rondom de kinderopvangtoeslag, en 

daardoor recht hebben op het forfaitaire bedrag van €30.000,-, vooruitlopend 

op de inwerkingtreding van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen. 

2. In te stemmen met verlening van ambtshalve kwijtschelding als het gaat om de 

publieke vorderingen, die binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet 

hersteloperatie toeslagen vallen. 

3. In te stemmen dat de gemeenteambtenaar (BsgW) belast met de invordering 

van gemeentelijke belastingen de kwijtschelding ambtshalve verleent die 

binnen de beoogde reikwijdte van de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen 

vallen. 

4. In te stemmen om de gemeenteambtenaar (BsgW) belast met de invordering 

van gemeentelijke belastingen kwijtschelding van een belastingaanslag aan een 

gedupeerde ouder te laten verlenen bij een voor bezwaar vatbare beschikking 

waarop Hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van 

overeenkomstige toepassing is. 

5. In te stemmen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag 

na die van de bekendmaking en is van kracht tot het moment dat de 

Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake uitspraken wethouder Quadvlieg-

van Dam tijdens raadsvergadering d.d. 18 mei 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

van de fractie D66 inzake de uitspraken van wethouder Quadvlieg tijdens de 

raadsvergadering d.d. 18 mei 2021. 

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

antwoorden door te voeren. 

Anterieure overeenkomst Aalbekerweg 73 te Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten aan het verzoek, om in de casus bij de Aalbekerweg 73 te 

Hulsberg de Legesverordening toe te passen en het kostenverhaal achterwege te 

laten, geen gevolg te geven en d verzoeker te berichten conform bijgevoegde brief. 

Raadsinformatiebrief tijdelijke impuls VTH-Beleidsplan 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake tijdelijke 

impuls in het kader van het VTH-Beleidsplan. 

Motie weekmarkten 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande raadsinformatie-brief n.a.v. 

de motie weekmarkten. 

Principeverzoek Stationstraat 30 te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om naast Stationstraat 

30 in Nuth de bestemming te wijzigen van ‘Centrum’ naar ‘Wonen’ voor het 

realiseren van zorgstudio’s of appartementen. 

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

uitgaande brief door te voeren. 

Herontwikkeling Zone 10 op Kaalstreek 10 te Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe akkoord te gaan met het opleveren van 14 

kleine woonkavels ter plekke van Zone 10 te Hulsberg, vaststellend dat het 

bestemmingsplan wordt opgesteld door de aanvrager en getoetst door de gemeente. 

Vraag hierbij aan de aanvrager om aantoonbaar te maken dat dit mogelijk is met de 

meegegeven kaders. 
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Nota van Wijziging Jaarstukken 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de nota van wijziging op de jaarstukken 

2020. 
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