
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 11 januari 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 21 december 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 21 december 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 21 december 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep inzake Platsbeek te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

van de fractie Vernieuwingsgroep inzake Platsbeek te Nuth. 

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

antwoorden door te voeren. 

Artikel 32 vragen RvO fractie GroenLinks inzake omleidingsroute Holleweg te 

Schinnen 

Besluit 

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

RvO-vragen van de fractie GroenLinks inzake omleidingsroute Holleweg te Schinnen. 

Kwartaalrapportage Q3-2021 Kompas 

Besluit 

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

met de kwartaalrapportage Q3-2021 Kompas ter informatie toe te sturen aan de raad. 
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Overlegstructuur Zorg en Veiligheid Parkstad Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De overlegstructuur Zorg en Veiligheid Parkstad Limburg vast te stellen. 

2. De burgemeester namens het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Beekdaelen als vaste deelnemer te afvaardigen in de 

overlegstructuur Zorg- en Veiligheid Parkstad Limburg. 

Nadere regels bekostiging Leerlingenvervoer gemeente Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De nadere regels bekostiging Leerlingenvervoer Gemeente Beekdaelen 2022 

vast te stellen. 

2. De beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent leerlingenvervoer 

(Beleidsregels voor het leerlingenvervoer gemeente Beekdaelen 2019) in te 

trekken. 

Beheerovereenkomst PIMZuid woonwagenlocaties 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Een nieuwe beheerovereenkomst woonwagenlocaties ter vervanging van de 

bestaande/oude overeenkomst aan te gaan. 

2. In te stemmen met inkoopstrategie voor het één op één gunnen aan de 

voorgestelde aanbieder. 

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake de beheersovereenkomst 

PIMZuid woonwagenlocaties. 

Inbesteden schoonmaak 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitvoering van het onderzoek naar inbesteding 

schoonmaak. 

2. In te stemmen met een budget van € 5.500 om dit onderzoek uit te laten 

voeren; dit bedrag wordt verantwoord in de Burap 1 van 2022. 

3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief om de raad te informeren over de 

uitvoering van de toezegging. 

Raadsinformatiebrief inzake voortgang planontwikkeling gemeenschapshuis 

te Puth 

Besluit 

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

voortgang planontwikkeling gemeenschapshuis te Puth en deze door te zenden naar 

de gemeenteraad. 
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Realiseren van één extra woning aan de Bockhofweg 11 te Schimmert 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van één extra woning 

aan de Bockhofweg 11 onder de volgende voorwaarden: 

a. Kadastrale splitsing met een toevoeging van een huisnummer aan de 

Hagensweg en de Bockhofweg. 

b. Splitsing van het totale pand met een volledig gesloten muur die als een 

volwaardige scheidingsmuur inclusief spouw wordt uitgevoerd. 

c. Voor de extra woning aan de Bockhofweg wordt een ‘tuinplan’ gevraagd. 

d. De kadastrale splitsing komt ook tot uiting in een erfafscheiding die 

passend is bij de eindsituatie. Beide panden zijn niet via de erven 

bereikbaar. 

e. De extra woning wordt volledig levensloopbestendig gerealiseerd. 

f. De woning toe te staan middels de Beleidsregel ‘financiële compensatie 

bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg’. De toekomstige situatie 

kwalificeert zich als een twee onder één kap waardoor de compensatie 

neerkomt op € 11.305. 

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

Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Parkstad; 

3. De wijziging mogelijk te maken middels toepassing van de 

kruimelgevallenregeling uit artikel 4 onderdeel 9 bijlage II van het Bor, in 

samenhang met artikel 5 lid 1 onder c van bijlage II Bor. 

Realiseren van twee woningen aan de Grijzegrubben 66 te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan de realisatie van twee woningen in de 

schuur aan de Grijzegrubben 66 onder de volgende voorwaarden: 

a. De woningen worden bestemd als plattelandswoningen via een 

aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning’. 

b. Het betreft alleen een gebruikswijziging van de aangeduide schuur en de 

woningen worden binnen de huidige schuur en er vindt geen uitbreiding 

plaats. 

c. Niet instemmen met het extra vlak wonen achter de schuur. 

d. Het betreft 100% levensloopbestendige en nultreden woningen. 

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

Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering Parkstad; 

3. De wijziging mogelijk te maken middels de kruimelgevallenregeling als bedoeld 

in artikel 4 onderdeel 9 bijlage II van het Bor, in samenhang met artikel 5 lid 1 

onder c van bijlage II van het Bor en de initiatiefnemer te vragen bij de 

aanvraag omgevingsvergunning expliciet aan te geven dat het om 

plattelandswoningen gaat. 

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

stukken door te voeren. 

  



 

Pagina 4 
 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Maarweg 15-21 te Merkelbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de terinzagelegging van het 

ontwerpbestemmingsplan Maarweg 15-21 te Merkelbeek. 
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