
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 2 november 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 19 oktober 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 19 oktober 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 19 oktober 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluitenlijst spoedprocedure B&W vergadering van 26 

oktober 2021 

Besluit 

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

vergadering van 26 oktober 2021. 

Geactualiseerde raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

raadsvoorraadagenda’ versie 26102021 en de verzending daarvan aan de raad. 

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

te plannen raadsvoorstellen versie 26102021’. 

3. De plaatsvervangend secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele 

wijzigingen in de geactualiseerde raadsvoorraadagenda door te voeren. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie Groen Links inzake riooloverlast Naanhofsweg 

55 te Vaesrade deel 2 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

de fractie GroenLinks d.d. 6 oktober 2021 betreffende de riooloverlast 

Naanhofsweg 55 te Vaesrade deel 2. 

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

antwoorden door te voeren. 

Impact van rijksmiddelen op de gemeentebegroting 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met verzending van de raadsinformatiebrief 

inzake de impact die de rijksmiddelen hebben op de financiële positie van de 

gemeente. 

Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 20 oktober 

2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met raadsinformatiebrief en deze met de informatiebrief van 

WOZL/WSP ter informatie toezenden aan de raad. 

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

raadsinformatie-brief door te voeren. 

Wensen- en bedenkingenprocedure 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de definitieve versie van de memo 

wensen- en bedenkingenprocedure. 

Beslissing op bezwaar Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning 

Provincialeweg Zuid 114 te Oirsbeek 

Besluit 

Het college neemt kennis van de door de burgemeester op 2 november jl. genomen 

besluiten zijnde: 

1. Reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaarschriften. 

2. De bezwaren ten aanzien van de terrassen en de gebrekkige motivering van de 

exploitatievergunning gegrond te verklaren en de bezwaren voor het overige 

ongegrond te verklaren. 

3. De bestreden besluiten voor zover die betrekking hebben op de terrassen te 

herroepen en alsnog te weigeren, en voor het overige in stand te laten. 

4. De exploitatievergunning nader te motiveren op het aspect beïnvloeding van de 

woon- en leefsituatie. 

5. Een proceskostenvergoeding van € 1.068,- toe te wijzen aan dhr. Rüdiger en 

een vergoeding van € 98,47 toe te wijzen aan dhr. Heffels. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake sluiting servicebalies burgerzaken 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde concept beantwoording van 

de schriftelijke artikel 32 vragen die gesteld zijn door de fractie VVD over de sluiting 

van de servicebalies burgerzaken. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal m.b.t. de bedrijfsvoering 

van de organisatie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de antwoorden op de door Beekdaelen Lokaal gestelde 

vragen conform artikel 32 RvO m.b.t. de bedrijfsvoering van de organisatie. 

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

antwoorden door te voeren. 

Adviseurschap in dossier Rode Beek/AWACS 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoudelijke concept-reactie inzake 

de aspecten van het adviseurschap van het dossier bedrijventerrein Rode Beek en 

AWACS. 

Propositie Water, naar een robuust watersysteem in Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van “Propositie Water, naar een robuust watersysteem in 

Limburg”. 

2. Steun uit te spreken aan de kerngroep om op basis van de Propositie een lobby 

te voeren richting kabinetsformatie. 

3. De onder argumenten genoemde aanbevelingen aan te bieden aan de 

kerngroep Propositie Water. 

4. De portefeuillehouder te mandateren de nog te ontvangen gezamenlijke 

raadsinformatiebrief over dit onderwerp aan te vullen met de onder punt 3 

genoemde aanbevelingen en deze raadsinformatiebrief door te sturen naar de 

raad van Beekdaelen. 
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Transitievisie Warmte 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad voor te stellen om conform bijgaand raadsvoorstel: 

− de Transitievisie Warmte 1.0 gemeente Beekdaelen vast te stellen als 

nadere uitwerking van het (nationale) Klimaatakkoord en als bouwsteen 

voor een Transitievisie Warmte 2.0 gemeente Beekdaelen. 

− in te stemmen met het proces om te komen tot de Transitievisie Warmte 

2.0 gemeente Beekdaelen en het college de opdracht te geven om deze 

in concept voor te bereiden en eind 2022 ter vaststelling aan de raad aan 

te bieden. 

− in te stemmen met het voorstel om op de schaal van Parkstad Limburg 

een projectaanpak uit te werken om inwoners te stimuleren tot en te 

faciliteren bij het nemen van energiebesparingsmaatregelen, en deze 

aanpak ter vaststelling aan de raad aan te bieden gelijktijdig met de 

vaststelling van de Transitievisie Warmte 2.0 – gemeente Beekdaelen. 

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

stukken door te voeren. 

Parkeerplaats Kasteel Wijnandsrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het realiseren van een nieuwe 

parkeerplaats ten behoeve van kasteel Wijnandsrade onder de voorwaarden 

dat: 

a. De parkeerplaats een groene uitstraling krijgt, door het aanleggen van de 

parkeerplaats met half-verharding en een verantwoorde landschappelijke 

inpassing; 

b. Er rekening wordt gehouden met de opvang van regenwater en de 

mogelijkheid voor infiltratie in de ondergrond; 

c. Er twee gehandicaptenparkeerplaatsen worden aangelegd; 

d. Er elektrische oplaadpalen worden geplaatst. Het exacte aantal laadpalen is 

nog niet bekend; 

e. De parkeerplaats openbaar toegankelijk blijft. Het eigendom, beheer en 

onderhoud blijft bij de stichting liggen. 

Stand van zaken project Tiny House Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het haalbaarheidsonderzoek en in te stemmen met het 

continueren van pilotplan Tiny House Beekdaelen op de locatie Op de Bies te 

Schimmert (voormalige mavo locatie). 

2. In te stemmen met het wijzigen van de bestemming ‘Maatschappelijk’ naar de 

bestemming ‘Wonen’ na goedkeuring van het concept plan. 

3. De raad te infomeren via de bijgevoegde raadsinformatiebrief over de 

voortgang van het project Tiny House Beekdaelen. 

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

stukken door te voeren. 
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Registratie trajecten schuldhulpverlening BKR 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met deelname aan het Centraal Krediet 

Informatiesysteem (CKI) middels toezending van bijgaande benodigde bescheiden aan 

de Stichting BKR. 

Raadsinformatiebrief inzake tijdelijke huisvesting 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de 

tijdelijke herhuisvesting. 
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