
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 31 augustus 

2021 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering 3 augustus 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 3 augustus vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 3 augustus ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluitenlijst spoedprocedure college B&W vergadering 

van  25 augustus 2021 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de besluitenlijst spoedprocedure college B&W 

vergadering van 25 augustus 2021. 

Geactualiseerde lijst toezeggingen en raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande 

toezeggingen versie 24082021. 

2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen versie 24082021 

ter kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

3. In te stemmen met de bijgevoegde actualisatie van het ‘doorlopend overzicht 

raadsvoorraadagenda’ versie 24082021 en de verzending daarvan aan de raad. 

4. Kennis te nemen van bijgevoegde actualisatie van het interne overzicht ‘Nog in 

te plannen raadsvoorstellen versie 24082021’. 

5. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

geactualiseerde lijst toezeggingen en raadsvoorraadagenda door te voeren. 
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Wijzigingsplan Wissengrachtweg 38 in Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen om het ontwerpwijzigingsplan Wissengrachtweg 38 ter inzage te 

leggen. 

2. In te stemmen om de periode van terinzagelegging te gebruiken om een 

anterieure overeenkomst af te sluiten met de initiatiefnemer. 

Wijzigingsplan Waterbuffer Aalbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten het ontwerp-wijzigingsplan ‘Waterbuffer Aalbeek’ vast te 

stellen. 

Raadsinformatiebrief inzake voortgang van het wetenschappelijk onderzoek 

van de UM naar de coöperatieve aanpak 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en verzending daarvan naar de 

raad. 

2. De manager Sociaal te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

raadsinformatiebrief door te voeren. 

Raadsinformatiebrief inzake begroting GGD-ZL 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief en de daarbij 

behorende informatieve brief van de GGD ZL, waarbij de raad in kennis wordt gesteld 

van de door het AB van de GGD vastgestelde begroting 2022. 

Wijziging tijdsbestedingsnorm/vermindering aantal wethouders 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel inzake wijziging 

tijdsbestedingsnorm/vermindering aantal wethouders. 

2. In te stemmen (als voorgenomen besluit) met de verdeling van de portefeuille 

van wethouder Van der Broek over de andere collegeleden als gevolg van zijn 

vrijwillig ontslag per 1 september 2021 zoals opgenomen in bijlage 1 behorende 

bij dit voorstel. 

3. In te stemmen (als voorgenomen besluit) met de als gevolg van het vrijwillig 

ontslag van wethouder Van der Broek per 1 september 2021 gewijzigde 

volgorde van de waarneming van het ambt burgemeester bij diens verhindering 

en ontstentenis conform de volgorde zoals opgenomen in bijlage 2 behorende 

bij dit voorstel. 

4. In te stemmen (als voorgenomen besluit) met de als gevolg van het vrijwillig 

ontslag van wethouder Van der Broek per 1 september 2021 gewijzigde 

onderlinge vervanging bij verhindering of ontstentenis van de wethouders zoals 

opgenomen in bijlage 3 behorende bij dit voorstel. 
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Notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen vast 

te stellen. 

2. De gemeenteraad te informeren middels de raadsinformatiebrief. 

Integraal projectvoorstel Nagelbeek - Viaduct A76 e.o. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het projectvoorstel Nagelbeek - Viaduct A 76 e.o. en de 

uitwerking van de optimale integrale variant. 

2. De voorbereidingskosten en de kosten van de projectverantwoordelijke ten 

laste te brengen van het beschikbare projectkrediet van Viaduct Nagelbeek e.o. 

(LIA 17) nummer 717021007; 

3. De locosecretaris te mandateren om indien nodig nog wijzigingen in de stukken 

door te voeren. 

Principeverzoek Boschweg in Nuth 'Holikiday' 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor het 

realiseren van een woon-servicecomplex en een kavel voor een vrijstaande 

woning ter plaatse van het voormalige hoveniersbedrijf. 

2. Het verzoek voor te leggen bij de Bestuurscommissie Wonen & Herstructurering 

Parkstad met de vraag om toevoeging van de ene woning aan de 

woningbouwprogrammering. 

3. Bij positief besluit van de Bestuurscommissie de initiatiefnemer vragen een 

voorontwerp bestemmingsplan op te stellen waarbij de volgende voorwaarden 

en aandachtspunten worden meegegeven: 

• Beide initiatieven worden vanwege hun onlosmakelijke samenhang 

opgenomen in 1 bestemmingsplan. 

• Voor beide initiatieven wordt één anterieure overeenkomst opgesteld 

waarin voor het realiseren van de woning een compensatie wordt 

opgenomen van € 18.200. 

• Het gehele complex wordt volledig toe- en doorgankelijk aangelegd. 

• In de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangetoond dat het 

complex geen onevenredige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de 

molenbiotoop. 

• In de toelichting van het bestemmingsplan moeten alle veiligheidsrisico’s 

goed zijn onderzocht. 

• De initiatiefnemers zorgen voor een adequaat communicatietraject met 

omwonenden. 

4. Bij positief besluit van de Bestuurscommissie de initiatiefnemer vragen een 

stedenbouwkundige ruimtelijke visualisatie op te stellen waarmee de 

positionering en inpassing in de omgeving helder wordt. 



 

Pagina 4 
 

Samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber Netwerk B.V. inzake 

glasvezelnetwerk 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Middengebied Gemeenten 

Zuid Limburg Gemeente Beekdaelen en Delta Fiber Netwerk B.V. voor de 

aanleg van glasvezel in het buitengebied en de kernen. 

2. Wethouder Timmermans te machtigen voor de ondertekening van de 

Samenwerkingsovereenkomst. 

3. De raad te informeren middels een RIB over de uitrol van een glasvezelnetwerk 

in Beekdaelen. 

4. De raad tot 9 september in de gelegenheid te stellen wensen en/of 

bedenkingen in te dienen. 

5. De voor de uitvoering van de SOK benodigde gemeentelijke capaciteit in te 

huren en deze ten laste te brengen van de te ontvangen leges in deze. 

6. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig nog tekstuele wijzigingen 

in de stukken door te voeren. 

Toepassen hardheidsclausule leerlingenvervoer 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Leerlingenvervoer toe te kennen op grond van de hardheidsclausule. 

2. Het leerlingenvervoer toe te kennen tot 31 december 2021. 

Afboeken oninbare vorderingen Sociale Dienst Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het afboeken van oninbare 

vorderingen van de Sociale Dienst van de voormalige gemeente Schinnen. 

Eenmalige budget voor het omzetten van archiefinventarissen van de 

voormalige gemeente Onderbanken 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de overschrijding van €15.000 op het reeds bestaande 

budget voor het omzetten van archiefinventarissen van de voormalige 

gemeente Onderbanken. 

2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

3. De locosecretaris te mandateren om indien nodig tekstuele wijzigingen in de 

raadsinformatiebrief door te voeren. 
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