Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 8 februari 2022
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 1 februari 2022
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 1 februari 2022 vast te stellen met de aanpassing dat
wethouder Quadvlieg die vergadering afwezig was.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 1 februari 2022 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.
Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake verkoop perceel Op De Graaf in
Oirsbeek
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen ex. Art. 32
RvO van de fractie VVD inzake verkoop perceel Op De Graaf in Oirsbeek.
2. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de
antwoorden door te voeren.
Beslissing op bezwaar inzake aanlegwerkzaamheden aan de
Wissengrachtweg 49 te Hulsberg
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaand advies van de ambtelijke
bezwaarbehandelaar van 27 januari 2022 en de uitwerking hiervan in bijgaande
conceptbesluiten om:
1. De bezwaarmakers, zoals nader benoemd in bijgaand advies, niet ontvankelijk
te verklaren in hun bezwaren;
2. De bezwaarmakers, zoals nader benoemd in bijgaand advies, ontvankelijk te
verklaren in hun bezwaren;
3. De ontvankelijke bezwaarschriften procedureel gegrond te verklaren ten
aanzien van de vier in bijgaand advies benoemde bezwaarpunten 1, 3, 13 en 14
onder instandhouding van de verleende vergunning op basis van de in dat
advies voorgestelde, aanvullende motivering;

4. Conform het voorstel in bijgaand advies een extra voorschrift aan de
vergunning te verbinden ter waarborging van de uitvoering van de hierin
voorgestelde, aanvullende voorzieningen;
5. De juridische grondslag van de vergunning conform het voorstel in bijgaand
advies te herbenoemen.
Toetsingskader onderzoek schoolvoorziening middengebied
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het opgestelde toetsingskader voor een schoolvoorziening
in het middengebied, waaraan de locaties getoetst zullen worden.
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de
stukken door te voeren.
Duurzaamheidslening zwembad @Op de Berg te Schinveld
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het verstrekken van een Stimuleringslening
Duurzaamheidsprojecten van € 100.000,- t.b.v. het vervangen van de
luchtbehandelingskast voor de luchtverwarming van het zwembad @Op de Berg
te Schinveld, onder voorbehoud van een positieve financiële toets van SVn.
2. In te stemmen met het verlenen van een subsidie ad € 7.500 ten laste van het
coronabudget en het verstrekken van een renteloze lening ad € 7.500 onder
voorwaarden.
3. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de
stukken door te voeren.
Gewijzigde programmering Op de Bies 52 te Schimmert
Besluit
Het college heeft besloten:
In te stemmen met de gewijzigde programmering van 33 zorgeenheden voor de
locatie Op de Bies 52 in Schimmert onder de volgende voorwaarden:
a. Enkel in te zetten op de Wlz-doelgroep;
b. De initiatiefnemer dient een contract of principeovereenkomst met het
zorgkantoor te overleggen waaruit blijkt dat de zorgverlening daadwerkelijk
vanuit de Wlz geleverd zal worden door een gecontracteerde zorgpartner (24uurs zorggarantie);
c. Alle wooneenheden dienen op voorhand volledig geschikt gemaakt te worden
voor de beoogde doelgroep zodat woningaanpassingen nadien niet meer
uitgevoerd hoeven te worden (o.a. volledig rolstoel toe- en doorgankelijk, maar
ook rekening houdend met draaicirkels voor tilliften en het kunnen verrijden
van bedden bij bedlegerigheid);
d. De organisatie draagt zelf zorg voor de aanwezigheid (inclusief
onderhoudskosten) van minimaal een actieve en een passieve tillift ten behoeve
van de ondersteuning bij de transfers van de zorgbehoevenden. Mochten er
dermate veel cliënten zijn die gebruik dienen te maken van een tillift (actief of
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passief) dan draagt Zorghoeve Op de Bies zelf zorg voor verstrekking van een
aanvullende actieve en/of passieve tillift.
Principeverzoek Hoofdstraat 101 te Amsterdam
Besluiten
Het college heeft besloten:
1. In principe medewerking te verlenen aan de wijziging van de bestemming van
‘’detailhandel’’ naar ‘’wonen’’ om drie appartementen te realiseren op het
perceel Hoofdstraat 101 in Amstenrade onder de voorwaarde dat een parkeerplaats op eigen terrein wordt gerealiseerd.
2. Medewerking te verlenen onder de voorwaarde dat de Bestuurscommissie
Wonen & Herstructurering instemt met het plan.
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