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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 23 juni 2020 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 16 juni 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 16 juni 2020 vast te stellen; 

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

burgemeester en wethouders van 16 juni 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Optreden als gelimiteerde achtervangpositie voor geldleningen van de 

woningstichting Voerendaal 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Om onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te 

stemmen met het aangaan van een gelimiteerde achtervangpositie van de 

gemeente Beekdaelen bij de woningstichting Voerendaal met € 1,5 miljoen voor 

nieuwe geldleningen; 

2. Om onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te 

stemmen met de bijgevoegde concept achtervang overeenkomst; 

3. In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief inzake het aangaan van 

een gelimiteerde achtervangpositie van de gemeente Beekdaelen bij de 

woningstichting Voerendaal en deze door te geleiden naar de raad. 

Raadsinformatiebrief van de GR GGD-ZL inzake Covid-19 (Corona) 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de informatiebrief aan de Raad van de GR 

GGD-ZL d.d. 10 juni 2020 en besloten deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 
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Oprichting Duurzaamheidstafel Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Uitvoering te geven aan de op 5 november 2019 door de raad aangenomen 

motie “Duurzaamheidsfonds Beekdaelen”, door de bijgevoegde “Regeling 

Ondersteuning Duurzaamheidsinitiatieven Beekdaelen” vast te stellen; 

2. De raad over dit besluit middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te 

informeren. 

Principeverzoek Aan het Lindjen 47 Puth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om drie wooneenheden toe te 

voegen aan de carréboerderij op het perceel Aan het Lindjen 47, Puth; 

2. In principe toestemming te geven voor het toevoegen van twee wooneenheden 

(evt. met praktijkruimte aan huis) aan het perceel in de bestaande bebouwing 

onder de voorwaarden dat: 

a. Het extra bouwvlak wat nu op het perceel ligt ingeleverd wordt ter 

compensatie van een van de te realiseren woningen; 

b. Voor de tweede woning een compensatiebedrag wordt betaald zoals 

bedoeld in de structuurvisie wonen Zuid-Limburg; 

c. In de parkeerbehoefte op eigen terrein wordt voorzien, maar niet op de 

binnenplaats van de Carré boerderij. 

Verkoop voormalige basisschool Jabeek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. in te stemmen met het aangaan van de koopovereenkomst d.d. 12 juni 2020 

met Briska Vastgoed B.V.; 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief verkoop voormalige basisschool 

Jabeek; 

3. De portefeuillehouder te mandateren om de raadsinformatiebrief nog tekstueel 

te wijzigen. 

Raadsinformatiebrief inzake verstrekking informatie sonderingsronde 

groenvisie Beekdaelen B(l)oeit 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake verstrekking informatie 

sonderingsronde groenvisie Beekdaelen B(l)oeit. 
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