
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 30 november 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 23 november 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 23 november 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 23 november 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Gebruiksovereenkomst vernietigingslocatie niet gesprongen explosieven 

(NGE) 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de gebruiksovereenkomst 

vernietigingslocatie niet gesprongen explosieven (NGE). 

Dyslexie in Transitie schooljaar 2021/2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voortzetten van 6 preventieve dyslexie trajecten op de 

basisscholen Petrus Canisius en de Sprong vanuit schoolbestuur Kindante. 

2. In te stemmen met het voortzetten van 4 preventieve dyslexie trajecten op de 

basisschool Schinveld vanuit schoolbestuur Movare. 

3. In te stemmen met uitbreiding van de pilot vanuit schoolbestuur Movare met 4 

preventieve dyslexie trajecten op de basisschool Sint Jozef 

Merkelbeek/Doenrade. 
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Adviseur Integriteit 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Akkoord te gaan met het voorstel om de rol van adviseur integriteit te beleggen 

binnen de Concernstaf bij de functie van Juridisch controller. 

2. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Beslissing op bezwaar overtreding quarantaineplicht 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het bezwaarschrift van 16 augustus 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren. 

2. Het besluit van 2 augustus 2021 te herroepen, inhoudende intrekking van de 

bestuurlijke boete van € 339,- , conform bijgevoegd conceptbesluit 

(bevoegdheid burgemeester). 

Beslissing op bezwaar woningsluiting 

Besluit 

Het college heeft besloten het bezwaarschrift van 30 augustus 2021, aangevuld bij 

brief van 5 oktober 2021, overeenkomstig het advies van de bezwaarbehandelaar van 

18 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform bijgevoegd 

concept-besluit (bevoegdheid burgemeester). 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Wolfhagen 149 te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten het bezwaarschrift van 30 juli 2021, aangevuld op 13 en 15 

september 2021 -overeenkomstig het advies van de ambtelijke bezwaarbehandelaar 

van 23 november 2021- ontvankelijk en ongegrond te verklaren en conform bijgaand 

conceptbesluit een aanvullende voorwaarde aan de omgevingsvergunning van 15 juli 

2021 te verbinden. 

Ondernemingsplan 2022 WSP Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

inzake Ondernemingsplan 2022 GR WSP Parkstad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake permanente bewoning Heerenweg 

te Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

van de fractie D66 inzake bungalows Heerenweg te Schinveld. 

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

antwoorden door te voeren. 
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Permanente bewoning Heerenweg 7a t/m 7d te Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de situatie aan de Heerenweg 7a t/m 7d te Schinveld. 

2. Het onder voorwaarden toekennen van een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking aan de bewoner van het adres Heerenweg 7b te Schinveld. 

3. Het onder voorwaarden toe te kennen van een éénjarige persoonsgebonden 

gedoogbeschikking aan de bewoner van het adres Heerenweg 7d te Schinveld. 

4. De locosecretaris te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de stukken 

door te voeren. 

Aanpassing evenementenbeleid 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De nota Evenementenbeleid gemeente Beekdaelen 2022 vast te stellen onder 

gelijktijdige intrekking van de nota Evenementenbeleid gemeente Beekdaelen 

2020 (bevoegdheid burgemeester). 

2. De Uitvoeringsregel evenementensubsidie Beekdaelen 2022 vast te stellen 

onder gelijktijdige intrekking van de Uitvoeringsregel evenementensubsidie 

Beekdaelen 2020. 

3. Het subsidieplafond, zoals bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsregel 

evenementensubsidie Beekdaelen 2022, voor het kalenderjaar 2022 vast te 

stellen op € 50.000 en dit als volgt over twee tijdvakken te verdelen: 

a. periode 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022: € 25.000; 

b. periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022: € 25.000. 

Wob-verzoeken bestuursovereenkomst tussen gemeente en het COA 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het Wob-verzoek toe te wijzen en de bijgevoegde documenten openbaar te 

maken conform het bijgevoegde concept-besluit. 

2. De bestuursovereenkomst en de aanvullende werkafspraken tussen de 

gemeente Beekdaelen en het COA op de gemeentewebsite te publiceren. 

3. De loco-secretaris te mandateren om indien nodig nog tekstuele wijzigingen in 

de stukken door te voeren. 

Nadere regeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 2022 Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 

Beekdaelen 2022 vast te stellen en de nadere subsidieregeling welzijnssubsidies 

vrijwilligersorganisaties Beekdaelen 2021 in te trekken per 1 januari 2022. 

2. In te stemmen met de in de bijlage bijgevoegde raadsinformatiebrief ter 

doorgeleiding naar de gemeenteraad. 

3. Voor een aantal instellingen zullen de effecten van deze regeling nader bekeken 

worden. 
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Memorie van antwoord n.a.v. agenderingsverzoek VVD inzake achterstand 

realisatie taakstelling 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de memorie van antwoord. 

2. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken realisatie taakstelling 2021. 

3. Kennis te nemen van de brief provincie Limburg inzake achterstand in de 

realisatie. 

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

van antwoord door te voeren. 

Handhavingstraject Ketelweg te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de gespreksnotitie van de bespreking met de eigenaren 

op 10 augustus 2021 en het advies van Pouderoyen Tonnaer van 10 oktober 

2021. 

2. In te stemmen met de in het advies vermelde aanpak (stap 1 t/m 3, pag 23 

e.v.), inhoudende: 

a. het schriftelijk vastleggen van de uitgangspunten en 

aanschrijven/informeren van de eigenaren. 

b. vervolgens een integrale afstemming met de eigenaren over het gebruik 

en de bebouwing op de betreffende locatie en het uitvoeren van 

(her)controles. 
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