
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 21 december 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 14 december 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 14 december 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 14 december ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluitenlijst spoedprocedure B&W vergadering van 17 

december 2021 

Besluit 

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

vergadering van 17 december 2021. 

Actualisatie stand van zaken gedane toezeggingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de stand van zaken van 

de door de collegeleden gedane toezeggingen aan de raad (versie 21 december 

2021). 

2. In te stemmen met het ter kennisname doorgeleiden van het in beslispunt 1 

genoemde overzicht via de griffie naar de raad. 

3. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om indien nodig nog tekstuele 

wijzigingen in het onder beslispunt 1 genoemde overzicht door te voeren. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake Markt Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de (bijgevoegde) beantwoording van de vragen conform 

artikel 32 RvO van de VVD fractie inzake Markt Nuth. 

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

antwoorden door te voeren. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake noodopvang COA 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

fractie CDA inzake noodopvang COA. 

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

antwoorden door te voeren. 

Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake noodopvang 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

fractie VVD inzake noodopvang COA. 

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

antwoorden door te voeren. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake voortgang onderwerp 

COA 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 

vragen RvO van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake voortgang onderwerp COA. 

Sonderingsnotitie Stuurgroep Wmo procesafspraken besluitvorming 

Beschermd Wonen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de keuze voor scenario 3 om de 

besluitvorming door college en raad inzake de concretisering van de regionale visie 

Beschermd Wonen en de financiële kaders over te hevelen tot ná de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022 en hiermee af te wijken van het primaire voorstel 

vanuit de Stuurgroep Wmo. 

Inhuur ondersteuning aanbestedingsprocedure Wmo Hulp bij het Huishouden 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel voor de ondersteuning van 

de aanbestedingsprocedure Wmo Hulp bij het Huishouden. 



 

Pagina 3 
 

Inkoopstrategie bezorgdienst reisdocumenten 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde uitgebreide 

inkoopstrategie voor een bezorgdienst voor reisdocumenten. 

Jaarlijkse aanpassing subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse 

Educatie Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Beekdaelen 2022 

vast te stellen. 

2. De gewijzigde tarieven zoals opgenomen in bijlage A van de subsidieregeling 

Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Beekdaelen 2022 vast te stellen. 

Uitgangspunten speelvoorzieningenbeleid 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitgangspunten speelvoorzieningenbeleid t.b.v. het 

verder uitwerken van een definitief speel-voorzieningenbeleid (zie bijlage 1). 

2. In te stemmen en akkoord te gaan met de verdere uitvoering van drie 

initiatieven (zie bijlage 2, 3 en 4). 

3. In te stemmen met en akkoord te gaan om de overige ingediende initiatieven 

en mogelijk nieuwe -nog in te dienen- initiatieven weliswaar in ontvangst te 

nemen en te inventariseren maar tot aan het definitief vast te stellen 

speelvoorzieningen-beleid op te schorten. 

4. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief 

over de uitgangspunten speel-voorzieningenbeleid en burgerinitiatieven voor 

een speelvoorziening in de gemeente Beekdaelen en deze op te nemen op de 

eerstvolgende lijst van ingekomen stukken voor de raad. 

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

stukken door te voeren. 

Principeverzoek herstructurering inzake Schatsberg 29 te Oirsbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe akkoord te gaan met het ingediende principe-

verzoek onder de volgende voorwaarden: 

a. Het hele plan wordt uitgevoerd. 

b. De toe te voegen woning wordt bestemd als plattelandswoning en betreft een 

nultreden woning in de prijsklasse € 200.000 - € 300.000. 

c. De woning voor te leggen aan de bestuurscommissie volgens de Regionale 

Structuurvisie Wonen en onder voorbehoud daarvan wel of geen compensatie 

volgens de beleidsregel Ruim Baan voor Goede Woningbouwplannen (2021) op 

te leggen. 
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Ontwerpbestemmingsplan Burgemeester Beckerstraat 2-8 te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de ondertekende anterieure overeenkomst. 

2. In te stemmen met het voor zes weken ter inzage leggen van het ontwerp 

bestemmingsplan Burgemeester Beckerstraat 2-8 te Nuth. 

3. In te stemmen met het voor zes weken ter inzage leggen van het bijgevoegde 

ontwerp besluit vaststelling hogere grenswaarden locatie Burgemeester 

Beckerstraat 2-8 te Nuth. 

4. Geen m.e.r.-(beoordelings)procedure te doorlopen. 

Vaststelling bestemmingsplan Wolfhagen 

Besluit 

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

het bestemmingsplan “Wolfhagen 155” vast te stellen. 

Voortgang landschapskader 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief inzake voortgang 

landschapskader en deze via de griffie te verzenden naar de gemeenteraad. 

2. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen 

in de raadsinformatiebrief door te voeren. 

Aanbesteding reconstructie provincialeweg / Altaarstraat te Oirsbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitgebreide inkoopstrategie en over te gaan tot de 

meervoudig onderhandse aanbesteding met de geselecteerde aanbieders. 

2. Indien de inschrijving past binnen de raming over te gaan tot gunning. 
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IBOR-beleidsplan 

Besluit 

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

in te stemmen met: 

a. Het kiezen voor het integraal beleidskader dat voldoet aan de ambities van het 

raadsbrede programma (scenario 1). 

b. Het IBOR-beleidsplan vast te stellen met een looptijd van 5 jaar. 

c. Het achterstallig onderhoud wegen in 4 jaar tijd terug te dringen naar 0% en 

deze hierop te consolideren onder inzet van de voorziening wegen. 

d. Het restant op de reserve ‘in afwachting van harmonisatie van beleid’ dat is 

bedoeld voor wegen ad € 531.272 te laten vrijvallen en ten behoeve van het 

achterstallig onderhoud toe te voegen aan de voorziening wegen. 

e. De reserve masterplan Schinveld ad € 772.455 te laten vrijvallen en ten 

behoeve van het achterstallig onderhoud toe te voegen aan de voorziening 

wegen. 

f. Het wegenbeheerplan vast te stellen. 

g. De extra exploitatiekosten als gevolg van areaal uitbreiding bij de aanvraag van 

het investeringskrediet in beeld te brengen en deze in de exploitatiebegroting 

op te laten nemen in het eerste jaar na overdracht. 

h. Bij reeds lopende projecten, waar sprake is van areaaluitbreiding, de extra 

exploitatiekosten voor overdracht separaat bij te ramen. 

i. Het werken in de openbare ruimte in principe in te steken vanuit het motto 

“Integraal tenzij”. 

j. De Begrotingswijziging 1.1 IBOR-beleidsplan. 

Raadsinformatiebrief inzake Multifix (WOZL) 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze 

met de informatiebrief van WOZL van 21.12.2021 toe te zenden aan de raad. 
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