Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 25 januari 2022
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 18 januari 2022
Besluit
Het college heeft besloten:
1.
De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 18 januari 2022 vast te stellen.
2.
De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 18 januari 2022 ter kennis te brengen van
de gemeenteraad.
Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake de
keramiek in de vitrines in het gemeentehuis te Onderbanken
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke
vragen ex art. 32 van de fractie Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake de keramiek in
de vitrines in het gemeentehuis te Onderbanken.
Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake bestemmingsplan 2017
Sweikhuizen
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van schriftelijke
vragen ex art. 32 RvO van de fractie D66 inzake bestemmingsplan 2017 Sweikhuizen.
Deelname gemeente Beekdaelen aan het Verbindingsknooppunt Informatie
en Advies Zuid-Limburg
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Deel te nemen aan het Verbindingspunt Informatie en Advies Zuid-Limburg
(kortweg: VIA) met ingang van 1 januari 2022, voorlopig voor de duur van 2
jaar (van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023).
2. Voor de deelname aan het VIA een jaarlijkse bijdrage beschikbaar te stellen van
€ 11.563,35 voor de jaren 2022 en 2023.
3. Het benodigde bedrag voor 2022 en 2023 op te nemen in de eerste
Bestuursrapportage 2022.

4. Aan de deelname de voorwaarde te verbinden dat met het VIA nadere
afspraken worden gemaakt over de uitvoering, in het bijzonder het
geïnformeerd worden over door het VIA ontvangen politiemeldingen die niet bij
de gemeenten met info worden verrijkt maar wel relevant zijn voor de
gemeente. Met het VIA wordt afgesproken om welke soort meldingen het
daarbij gaat en hoe de gemeente wordt geïnformeerd.
5. Omtrent voortgezette deelname aan het VIA na 31 december 2022 en voor
onbepaalde tijd, een besluit te nemen in het 3e kwartaal van 2023, op basis
van een daartoe strekkend voorstel:
a. naar aanleiding van een evaluatie van de resultaten van het VIA,
gemeten aan de doelstellingen;
b. waarbij wederkerigheid in de informatievoorziening is gerealiseerd, voor
zover dit mogelijk is, gelet op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
6. Akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Effecten 3e coronafase op huur Q4 2021 en Q1 2022 (19 december 2021 t/m
14 januari 2022) sportaccommodaties / verenigingen en horeca exploitanten
(huurders) te Beekdaelen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Voor de periode van 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 (5e periode
waarbij landelijke Coronamaatregelen van kracht zijn):
a. Het niet in rekening brengen van uurtarieven aan binnensportverenigingen. Dit bij accommodaties waarvan het beheer en de
exploitatie bij de gemeente dan wel bij de SESS ligt;
b. Het niet in rekening brengen van huur- en/of gebruiksvergoeding voor de
buitensportverenigingen, waarbij de gemeente eigenaar is van
betreffende accommodatie;
c. Bovengenoemde verenigingen d.m.v. een mandaatbrief hierover te
berichten.
2. Het voortzetten van de individuele regelingen -conform de gestelde criteria- uit
de eerste coronacrisis voor de periode van 19 december 2021 t/m 14 januari
2022 m.b.t. Gitek, Henkhof (onderdeel Sport) en SESS en deze organisaties via
een mandaatbrief hierover te berichten.
3. Het treffen van een individuele regeling met betrekking tot de huurderving voor
de derde coronafase (19 december t/m 14 januari 2022) met Stichting
Dobbelsteyn Doenrade (sportzaal), LTC Rackets Schinnen, conform de gestelde
criteria.
4. De kosten die gemoeid zijn met dit voorstel voor de sportverenigingen
gedeeltelijk te dekken door aanvraag subsidie Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties Q4 2021 en/of Q1 2022 indien deze door het Ministerie
van VWS opengesteld wordt en aan te vullen met inzet van het Coronakrediet
2021/2022 voor zover de subsidie niet voor de volle 100% de kosten dekt.
5. De kosten die gemoeid zijn met dit voorstel voor exploitanten gedeeltelijk te
dekken door aanvraag subsidie Tegemoetkoming Verhuurders
Sportaccommodaties Q4 2021 indien deze door het Ministerie van VWS
opengesteld wordt. Indien de subsidie niet voor 100% verleend wordt zal de
tegemoetkoming in huur aan exploitanten gecorrigeerd worden naar het
percentage van de subsidie die verleend wordt. Het is namelijk niet gezegd dat
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de subsidieaanvraag voor 100% gedekt wordt, dit is afhankelijk van de het
totaalbedrag van alle subsidieaanvragen.
6. De horecaexploitanten Brasserie Peil 5, Partycentrum De Oirsprong, Gasterie
Hedelfinger en Brasserie Heerlux (allen huurders van de gemeentelijk vastgoed)
de huur over de eerste drie maanden van 2022 kwijt te schelden. Deze
financiële ondersteuning zal hen ruimte moeten geven in de hoop dat zij vanaf
februari 2022 hun deuren weer mogen openen. Deze financiële ondersteuning
te compenseren uit het Coronakrediet in 2021/2022.
7. Mogelijkheid om over 2021 een extra compensatie toe te kennen van 25%
korting op de reeds betaalde huur als de onder punt 6 genoemde
horecaexploitanten kunnen aantonen dat zij hun onderneming niet meer
kunnen voorzetten zonder nog eens extra steun. Deze mogelijkheid te bieden
mede naar aanleiding van de recente uitspraak van de Rechtbank waarin is
bekrachtigd dat huurder recht hebben op huurderving gedurende Corona.
8. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de
concept brieven door te voeren.
Gunning van het contract voor hosting, beheer en onderhoud van een ICT
systeem Sociaal Domein
Besluit
Het college heeft besloten akkoord te gaan met de gunning van het contract voor
hosting, beheer en onderhoud van een ICT systeem Sociaal Domein.
Evaluatie Jongerenlintje
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De raad voor te stellen de pilot Jongerenlintje met drie jaar te verlengen.
2. Over 3 jaar definitief te besluiten het Jongerenlintje structureel in te voeren of
te beëindigen.
3. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen in te stemmen
met beslispunt 1 en 2 én met het wijzigen van artikel 9 van de ‘Verordening
van de gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent
toekennen jongerenlintje’.
4. De selectiecommissie uit te breiden met minimaal één vertegenwoordiger uit
het (sport)verenigingsleven en/of het middelbaar onderwijs.
5. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in het
raadsvoorstel inzake de evaluatie Jongerenlintje door te voeren.
Evaluatie Verordening paracommercie
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met offerte, stappenplan en bijbehorende vragenlijst inzake de
evaluatie van de verordening paracommercie.
2. In te stemmen met concept raadsinformatiebrief inzake de evaluatie van de
verordening paracommercie.
3. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in het
stappenplan door te voeren.
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Vaststellen bestemmingsplan Gijselaar 2 t/m 8 te Amstenrade (ontwikkeling
ZOwonen)
Besluit
Het college heeft besloten de gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te
stellen om het bestemmingsplan Gijselaar 2 tot en met 8 met de digitale
planidentificatie NL.IMRO.1954.BPDeGijselaar2tm8-VA01 gewijzigd vast te stellen.
Vaststellen bestemmingsplan Gijselaar 80 te Amstenrade
Besluit
Het college heeft besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan “De Gijselaar
80” gewijzigd vast te stellen.
Straataanpak Stationstraat Nuth, transformatie retailbestemmingen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De subsidieregeling ‘Transformatiefonds Stratenaanpak Parkstad Limburg’ vast
te stellen en op de (voor de Stadsregio Parkstad) gebruikelijke manier te
publiceren.
2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en het mandateren van de
portefeuillehouder economie, zodat deze namens het College van de gemeente
Beekdaelen de ‘Samenwerkingsovereenkomst Stratenaanpak Parkstad Limburg’
kan ondertekenen.
3. In te stemmen met het mandateren van de Bestuurscommissie Economie &
Toerisme (waarin voornoemd portefeuillehouder economie zitting heeft) voor de
uitvoering van de subsidieregeling ‘Transformatiefonds Stratenaanpak Parkstad
Limburg’.
4. Kennis te nemen van de subsidieaanvraag ter hoogte van € 125.000,- die de
gemeente Heerlen, mede namens het College van Beekdaelen en de Colleges
van de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf indient bij de provincie
Limburg.
Raadsinformatiebrief inzake voortgang Nuinhofwijk te Nuth
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de raads-informatiebrief
inzake de Nuinhofwijk inclusief bijlagen aan de raad.
2. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de
raadsinformatiebrief door te voeren.
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