
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 7 december 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 30 november 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 30 november 2021 vast te stellen met toevoeging van een 

actiepunt bij agendapunt 3.9. 

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

burgemeester en wethouders van 30 november 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake openbare orde Aan de Platz te 

Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke 

vragen ex art. 32 RvO van de fractie VVD inzake openbare orde Aan de Platz te 

Schinveld. 

Beslissing op bezwaar inzake intrekking parkeerverbodszone Thull 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun bezwaren. 

2. De bezwaren ongegrond te verklaren onder afwijzing van het verzoek om een 

proceskostenvergoeding. 
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Beslissing op bezwaar woningsluiting 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het bezwaarschrift van 23 juli 2021 overeenkomstig het advies van de 

bezwaarbehandelaar van 22 november 2021 ontvankelijk en ongegrond te 

verklaren conform bijgevoegd conceptbesluit (Bevoegdheid burgemeester). 

2. Overeenkomstig het advies van het cluster Grondzaken van 24 november 2021 

ontbinding van de huurovereenkomst met betrekking tot het pand te vorderen. 

Evaluatie Nota Ruimtelijke kwaliteit 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het uitvoeren van een procesevaluatie van de Nota 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

2. In te stemmen met het informeren van de raad middels het versturen van de 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het rapport gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek en het 

addendum. 

2. In te stemmen met de gebiedsagenda 2021 en de governance voor het 

vervolgtraject. 

3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Het aanpassen van het woningaantal en typologie Raadhuisplein 10 te 

Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan de wijziging van 

het eerdere principeverzoek van de bestemming Kantoor naar Wonen op de locatie 

Raadhuisplein 10 te Amstenrade onder de volgende voorwaarden: 

a. Maximaal 7 woningen/appartementen waarvan 3 woningen/appartementen in 

de sociale huursector en waarvan vier een maximale huurprijs hebben van 

1.000 Euro; 

b. Type ‘Levensloopbestendig’, dus er dient een lift in het gebouw geplaatst te 

worden; 

c. Het definitieve voorstel vereist nog officieel instemming van de Regionale 

Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Parkstad; 

d. Er dient een (anterieure) realisatieovereenkomst gesloten te worden met daarin 

opgenomen de gestelde voorwaarden die hierboven genoemd zijn. 
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Raadsinformatiebrief inzake haalbaarheidsonderzoek LT/MT warmtenet 

industrieterrein de Horsel te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief, 

waarmee de raad wordt geïnformeerd over een haalbaarheidsonderzoek naar de 

mogelijkheden voor een warmtenet LT/MT op industrieterrein de Horsel te Nuth. 

Grondstoffenplan 2022-2026 Rd4-gemeenten 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen het 

Grondstoffenplan 2022-2026 Rd4-gemeenten vast te stellen. 

Subsidie 2022 bibliotheken Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Op basis van de ‘Nadere subsidieregeling Bibliotheekwerk Beekdaelen’ voor het 

kalenderjaar 2022 een subsidiebedrag van € 778.985 toe te kennen aan de drie 

bibliotheekorganisaties in Beekdaelen om uitvoering te geven aan het realiseren 

van de beleidsdoelen van de Visie Bibliotheek Beekdaelen 2021-2024. 

2. De subsidie 2022 als volgt te verdelen over de drie organisaties: Stichting 

Bibliotheek Landgraaf – Onderbanken (€ 190.028), Stichting De Domijnen (€ 

181.382) en Stichting Openbare Bibliotheek Nuth (€ 407.575). 

3. De drie organisaties hiervan in kennis te stellen via de bijgevoegde (voorlopige) 

concept subsidiebeschikkingen. 

Onafhankelijke cliëntondersteuning 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voorliggende document “Harmonisatie 

Cliëntondersteuning Beekdaelen Plan van aanpak 2022”. 

2. In te stemmen met de begroting en hiermee € 32.500, - beschikbaar te stellen 

vanuit het koplopertraject. 

3. In te stemmen met het voorliggende document “raadsinformatiebrief 

harmonisatie onafhankelijke cliëntondersteuning’’. 


	Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 7 december 2021
	Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 30 november 2021
	Besluit

	Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake openbare orde Aan de Platz te Schinveld
	Besluit

	Beslissing op bezwaar inzake intrekking parkeerverbodszone Thull
	Besluit

	Beslissing op bezwaar woningsluiting
	Besluit

	Evaluatie Nota Ruimtelijke kwaliteit
	Besluit

	Gebiedsverkenning Westelijke Mijnstreek
	Besluit

	Het aanpassen van het woningaantal en typologie Raadhuisplein 10 te Amstenrade
	Besluit

	Raadsinformatiebrief inzake haalbaarheidsonderzoek LT/MT warmtenet industrieterrein de Horsel te Nuth
	Besluit

	Grondstoffenplan 2022-2026 Rd4-gemeenten
	Besluit

	Subsidie 2022 bibliotheken Beekdaelen
	Besluit

	Onafhankelijke cliëntondersteuning
	Besluit



