
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 14 

september 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 7 september 

2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

burgemeester en wethouders van 7 september 2021 vast te stellen. 

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

van burgemeester en wethouders van 7 september 2021 ter kennis te 

brengen van de gemeenteraad. 

Besluitenlijst spoedprocedure college B&W vergadering van 10 

september 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst spoedprocedure college 

B&W vergadering van 10 september 2021. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake opvang slachtoffers 

watersnood 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

de fractie CDA met betrekking tot de opvang van slachtoffers van de 

watersnoodramp. 

2. De loco-secretaris te mandateren om tekstuele wijzigingen in de 

antwoorden door te voeren. 

Privacyregeling personeelsinformatie gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten de Privacyregeling personeelsinformatie gemeente 

Beekdaelen conform bijlage 1 definitief vast te stellen. 
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Visie onafhankelijke cliëntondersteuning Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten de visie Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

Beekdaelen vast te stellen. 

Verkoop cq bruikleen perceelgedeelte Op De Graaf tussen huisnummers 

11 tot 19 Oirsbeek i.v.m. aanwezigheid vliegen hert 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Niet in te stemmen met verkoop aan zowel kandidaat A en B van het 

perceelgedeelte Oirsbeek D 3403 (tussen Op De Graaf 11-19 Oirsbeek) 

i.v.m. de huisvesting van een beschermde diersoort. 

2. Geen bruikleenovereenkomst te sluiten met kandidaat A voor het 

perceelgedeelte Oirsbeek D 3403 (talud en huisweide tussen Op De Graaf 

11- 19 Oirsbeek). 

3. Het sluiten en aangaan van een (nieuwe) bruikleenovereenkomst met 

kandidaat B onder de strikte voorwaarden zoals aangegeven in 

onderstaand collegevoorstel. 

Toekomstige bestemming voormalige basisschool Doenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het uitvoeren van onderzoek naar de verkoop van de 

voormalige basisschool Doenrade. 

2. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming 

naar ‘Wonen’ naast de vigerende bestemming ‘Maatschappelijk’. 

3. In te stemmen met het uitzetten van uitvraag in de markt volgens niet-

openbare meervoudige selectiemethode voor de beste invulling aan het 

gebouw en de locatie voor de kern Doenrade. 

4. In te stemmen met het informeren van de raad middels de bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief. 

5. Het college besluit aanvullend in te stemmen met het openhouden van de 

mogelijkheid om zelf initiatieven te ontwikkelen. 
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Vaststellingsovereenkomst Niet-Actief beveiligde spoorwegovergang 

(NABO) Terschuerenvoetpad te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde concept vaststellingsovereenkomst inzake 

het onttrekken van de Niet-Actief beveiligde spoorwegovergang (NABO) 

Terschuerenvoetpad. 

2. Op grond van de Wegenwet de Niet-Actief beveiligde spoorwegovergang 

(NABO) Terschuerenvoetpad te Nuth te onttrekken. 

3. ProRail toestemming te geven om,, na publicatie van het besluit en 

informatiebrief aan direct omwonenden, de NABO Terschurenvoetpad af te 

sluiten voor overstekend verkeer. 

4. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren 

over het besluit met de aankondiging van een beeldvormende commissie 

op 6 oktober 2021 waarin een en ander nader toegelicht wordt. 

5. Na de beeldvormende commissie van 6 oktober 2021 een besluit te nemen 

over de verdere uitvoering een van de scenario’s als beschreven in de 

vaststellingsovereenkomst. 

6. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele wijzigingen in de 

stukken door te voeren. 

Gunning opdracht P&C module 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het gunnen van de opdracht voor 

het implementeren van de P&C module aan Pepperflow BV. 


	Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 14 september 2021
	Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 7 september 2021
	Besluit

	Besluitenlijst spoedprocedure college B&W vergadering van 10 september 2021
	Besluit

	Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake opvang slachtoffers watersnood
	Besluit

	Privacyregeling personeelsinformatie gemeente Beekdaelen
	Besluit

	Visie onafhankelijke cliëntondersteuning Beekdaelen
	Besluit

	Verkoop cq bruikleen perceelgedeelte Op De Graaf tussen huisnummers 11 tot 19 Oirsbeek i.v.m. aanwezigheid vliegen hert
	Besluit

	Toekomstige bestemming voormalige basisschool Doenrade
	Besluit

	Vaststellingsovereenkomst Niet-Actief beveiligde spoorwegovergang (NABO) Terschuerenvoetpad te Nuth
	Besluit

	Gunning opdracht P&C module
	Besluit



