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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 21 juli 2020 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 14 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 14 juli 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 14 juli 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Parafenbesluit 2e nota van wijziging op de jaarstukken 2019 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van het parafenbesluit 2e nota van wijziging op de 

jaarstukken 2019 van 15 juli 2020. 

Evaluatie Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de evaluatie van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg 

(SVWZL) die in opdracht van het Bestuurlijk Overleg Wonen Zuid-Limburg door 

de Stec Groep is opgesteld; 

2. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief waarin de evaluatie van de SVWZL 

samen met een gezamenlijke Regionale Raadsinformatiebrief van Parkstad 

Limburg namens de Bestuurscommissie Wonen en Herstructurering aan de 

gemeenteraad wordt aangeboden. 

Feitelijke vaststelling gewijzigde GR GGD Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling GGD-

Zuid Limburg. 
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Informatiebrief aan de Raad van de GR WOZL en GR WSP d.d. 13 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met de informatiebrief aan de Raad van de GR WOZL en 

de GR WSP d.d. 13 juli 2020 en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Privacystatement social intranet OnderONS 

Besluit 

Het college heeft besloten bij wijze van voorgenomen besluit het Privacystatement 

OnderONS vast te stellen en dit ter instemming voor te leggen aan de 

ondernemingsraad. 

Schriftelijke vragen ex art 32 CDA brandveiligheid Jabeekse bossen 

Besluit 

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

vragen van de fractie CDA met betrekking tot de brandveiligheid van de Jabeekse 

bossen. 

Realiseren van een zonneweide langs de N274 te Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonneweide te 

Schinveld te verlenen middels het volgen van een ontheffingsprocedure ex 

artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3o (uitgebreide procedure). 

2. De legeskosten van de omgevingsvergunning te dekken uit het budget 

duurzaamheid en om dit budget in de eerstvolgende burap te verhogen met het 

bedrag gelijk aan de legeskosten van de omgevingsvergunning. 

Samenwerking Middengebied - tijdelijke governance en eerste 4 projecten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met de Samenwerkingsprincipes Middengebied; 

2. in te stemmen met de structuur en bemensing ten behoeve van een tijdelijke 

governance voor de samenwerking in het Middengebied; 

3. in principe deel te nemen aan het project Analyse agrarische 

sector/vitaliteitsmanager van de programmalijn Landschap en Landbouw; 

4. in principe deel te nemen aan het project Duurzaamheidsfonds voor het 

Middengebied van de programmalijn Duurzaamheid; 

5. in principe deel te nemen aan het project de Gezonde Groene School van de 

programmalijn Vitale Samenleving; 

6. in principe deel te nemen aan het project Sectorplatform Vrijetijdseconomie 

Zuid-Limburg van de programmalijn Toerisme van de Toekomst; 

7. de raad te informeren over dit besluit middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief; 

8. de portefeuillehouder te mandateren om de raadsinformatiebrief nog aan te 

passen met de laatste ontwikkelingen. 
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Verweerschrift tegen beroep defensie Roode Beek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het indienen van bijgevoegd concept-verweerschrift inzake 

het ingestelde beroep van de minister van defensie tegen de aanpassing van 

het bestemmingsplan bedrijventerrein Rode Beek. 

2. In te stemmen met bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief. 

Voorgenomen besluit komgrenzen Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het tot vaststelling van de grenzen van de bebouwde kom 

in het kader van de Wegenverkeerswet van de gemeente Beekdaelen, conform 

bijgevoegde kaarten met de grenzen van de bebouwde kom voor de 

verschillende gemeentelijke kernen; 

2. De Raad hierover te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. Op het moment van onherroepelijk worden van het besluit onder punt 1, 

Gedeputeerde Staten van Limburg te verzoeken de komgrenzen in het kader 

van de Wegenwet gelijk te trekken met de komgrenzen in het kader van de 

Wegenverkeerswet. 

Van Geul tot Geleenbeekdal: voorstel onderzoek Verbindend Euregionaal 

samenwerken 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorgesteld onderzoek ‘euregionale 

samenwerking’ door Zuyd Hogeschool. 

Groeve Hommert II te Vaesrade 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het verzoek aan de Provincie Limburg 

om het voornemen een PIP op te stellen te heroverwegen en wethouder Hermans te 

mandateren de brief aan te passen. 
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