
 

 

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

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 13 juli 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 13 juli 2021 vast te stellen. 

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

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

gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep inzake Provinciale weg 

Oirsbeek - Hoofdstraat Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

vragen RvO van de fractie Vernieuwingsgroep inzake Provinciale weg Oirsbeek - 

Hoofdstraat Amstenrade. 

2. De portefeuillehouder te mandateren nog tekstuele wijzigingen in de 

antwoorden door te voeren. 

Raadsinformatiebrief inzake fusie ambulancezorg Zuid Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het versturen van de door de GGD ZL 

opgestelde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad, waarbij de raad in kennis 

wordt gesteld van de voorgenomen fusie van de ambulancezorg in Limburg. 

Beslissing op bezwaar - Handhavingsbesluit Kruisstraat 8-12 te Schimmert 

Besluit 

Het college heeft besloten het bezwaarschrift van 15 mei 2021 overeenkomstig het 

advies van de bezwaarbehandelaar van 13 juli 2021 (Kenmerk: Z/21/158851-272203) 

ontvankelijk en gegrond te verklaren onder instandhouding van het bestreden 

handhavingsbesluit van 26 maart 2021 op basis van een aanvullende motivering 

conform bijgevoegd conceptbesluit (Kenmerk: Z/21/158851-273813). 
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Afwijzing verzoek om handhaving Naanhofsweg te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten het besluit aan verzoeker kenbaar te maken tot afwijzing 

van het ingediende verzoek om handhaving met betrekking tot rookoverlast op het 

perceel, gelegen aan Naanshofsweg te Nuth. 

Anterieure overeenkomst Burg. Beckersstraat te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het aangaan van een anterieure overeenkomst d.d. 5 juli 

2021 met initiatiefnemers voor de realisering van 4 woningen op de locatie 

Burg. Beckersstraat te Nuth. 

2. In te stemmen met de overdracht van de contractspositie aan 

aannemingsbedrijf en tegelhandel Wijen B.V. 

Omgevingsvergunning verlenen om de woning op Wolfhagen 123 in Schinnen 

te gebruiken als recreatiewoning 

Besluit 

Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning om de woning op 

Wolfhagen 123 in Schinnen te gebruiken als recreatiewoning te verlenen en de 

vereiste verklaring van geen bedenkingen, ex. artikel 2.27 Wabo af te geven. 

Omgevingsvergunning verlenen voor het bouwen van een woning op het 

perceel Hommerter Allee ong. naast 93 in Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning, voor het bouwen van 

een woning op het perceel Hommerter Allee ong. naast 93 in Amstenrade, te verlenen 

en de vereiste verklaring van geen bedenkingen, ex. artikel 2.27 Wabo, af te geven. 
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Effecten 3e coronafase op huur Q2 2021 sportaccommodaties / verenigingen 

te Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Voor de periode van 1 april 2021 t/m 19 mei 2021 (4e periode waarbij 

landelijke Coronamaatregelen van kracht zijn): 

a. Het niet in rekening brengen van uurtarieven aan binnensport-

verenigingen. Dit bij accommodaties waarvan het beheer en de 

exploitatie bij de gemeente dan wel bij de SESS ligt; 

b. Het niet in rekening brengen van huur- en/of gebruiksvergoeding voor de 

buitensportverenigingen, waarbij de gemeente eigenaar is van 

betreffende accommodatie; 

c. en bovengenoemde verenigingen d.m.v. een mandaatbrief hierover te 

berichten. 

2. Het voortzetten van de individuele regelingen -conform de gestelde criteria- uit 

de eerste coronacrisis voor de periode van 1 april 2021 t/m 19 mei 2021 m.b.t. 

Gitek, Henkhof (onderdeel Sport) en SESS en deze organisaties via een 

mandaatbrief hierover te berichten. 

3. Het treffen van een individuele regeling m.b.t. de huurderving voor de derde 

coronafase (1 april 2021 t/m 19 mei 2021) met Stichting Dobbelsteyn 

Doenrade (sportzaal), LTC Rackets Schinnen, conform de gestelde criteria. 

4. De kosten die gemoeid zijn met dit voorstel voor de sportverenigingen te 

dekken door aanvraag subsidie Tegemoetkoming Verhuurders 

Sportaccommodaties Q2 2021 en aan te vullen met inzet van het Coronakrediet 

in 2021 voor zover de subsidie niet voor de volle 100% de kosten dekt. 

5. De kosten die gemoeid zijn met dit voorstel voor exploitanten te dekken door 

aanvraag subsidie Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties Q2 

2021. Indien de subsidie niet voor 100% verleend wordt, zal de 

tegemoetkoming in huur aan exploitanten gecorrigeerd worden naar het 

percentage van de subsidie die verleend wordt. Het is namelijk niet gezegd dat 

de subsidieaanvraag voor 100% gedekt wordt, dit is afhankelijk van de 

totaalbedrag van alle subsidieaanvragen. 

6. De loco-secretaris te mandateren om twee datums te in de uitgaande brieven 

aan te passen. 
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Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Terstraten 1 te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het bezwaarschrift van 6 mei 2021 - overeenkomstig het advies van de 

bezwaarbehandelaar van 13 juli 2021 (Kenmerk: Z/21/158501-271373) - 

ontvankelijk en gegrond te verklaren conform bijgaand conceptbesluit 

(Kenmerk: Z/21/158501-273375) en het bestreden besluit van 6 april 2021 

(Kenmerk: Z/20/153088-262123) te herroepen door de daarbij verleende 

omgevingsvergunning alsnog te weigeren. 

2. Het bezwaarschrift van 12 mei 2021 - overeenkomstig voornoemd advies van 

de bezwaarbehandelaar - ontvankelijk en gegrond te verklaren conform 

bijgaand conceptbesluit (Kenmerk: Z/21/158731-273379) en het bestreden 

besluit van 6 april 2021  te herroepen door de daarbij verleende 

omgevingsvergunning alsnog te weigeren. Dit met toekenning van de 

voorgestelde proceskostenvergoeding. 

3. Het bezwaarschrift van 17 mei 2021 - overeenkomstig voornoemd advies van 

de bezwaarbehandelaar - ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform 

bijgaande conceptbesluiten (Kenmerk: Z/21/158858-273382 en Z/21/158858-

273386). 

Uitvoeringsregels pré-mantelzorgwoningen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De "Uitvoeringregels pré-mantelzorgwoningen" vast te stellen. 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief "Uitvoeringsregels pré-

mantelzorgwoningen". 

Tijdelijke verblijfsverlenging Aldi te Oirsbeek op huidige vestigingslocatie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Definitief in te stemmen met het verzoek van Aldi Roermond BV voor een 

verlenging van het verblijf met 5 extra jaren (periode november 2022 tot 

november 2027) van het Aldi-filiaal op de huidige vestigingslocatie in Oirsbeek. 

2. In te stemmen met bijgaand convenant tussen de gemeente Beekdaelen en Aldi 

Roermond BV, ter juridisch-contractuele borging van deze tijdelijke 

verblijfsverlenging. 

3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief. 

4. De portefeuillehouder te mandateren om enkele tekstuele wijzigingen in het 

convenant door te voeren. 
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