Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 24 november
2020
Vaststellen besluitenlijst collegevergadering B&W van 17 november 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 17 november 2020 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 17 november 2020 ter kennis te brengen van
de gemeenteraad.
Artikel 32 vragen inzake messenverbod
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen conform artikel 32 RvO van de fractie VVD inzake een messenverbod in
Beekdaelen.
Beantwoording artikel 32 vragen inzake bedrijventerrein De Horzel/ aankoop
gronden.
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording de schriftelijke
vragen conform artikel 32 RvO van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake
bedrijventerrein Horzel/aankoop gronden.
Niet-ontvankelijk verklaren bezwaarschrift leerlingenvervoer
Besluit
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van het advies als het bezwaarschrift wel op tijd was
ingediend;
Het college heeft:
2. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk verklaard gelet op het
feit dat de bezwaartermijn tot en met 24 augustus 2020 liep en het
bezwaarschrift is ontvangen op 8 september 2020, dus ruim twee weken na het
verstrijken van de bezwaartermijn.
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Principeverzoek – Hellebroek 27 in Nuth – de bouw van een stalling binnen
een natuurbestemming
Besluit
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek om
een stalling te bouwen binnen een natuurbestemming op het perceel Hellebroek 27 in
Nuth.
Principeverzoek – Op de Bies 70a in Schimmert - het bouwen van twee
vrijstaande woningen
Besluit
Het college heeft besloten om geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek
om twee vrijstaande woningen te bouwen op het perceel Op de Bies 70a in
Schimmert.
Effecten 2e coronafase op verenigingen/stichtingen in Beekdaelen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Voor de periode van 15 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 (2e 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; en
c. bovengenoemde verenigingen door middel van een mandaatbrief
hierover te berichten.
2. Het voortzetten van de individuele regelingen –conform de gestelde criteria- uit
de eerste coronacrisis voor de periode van 15 oktober 2020 t/m december 2020
met betrekking tot 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 eerste coronafase (maart-april-mei 2020) en de tweede coronafase (15
oktober t/m december 2020) met betrekking tot het gemeenschapshuis
Wijnandsrade en Dobbelsteijn Doenrade (sportonderdeel) conform de gestelde
criteria.
4. Het treffen van een individuele regeling met betrekking tot de huurderving voor
de eerste coronafase (maart-april-mei 2020) en de tweede coronafase (15
oktober t/m december 2020) met Heton, Stichting Kreatief Doenrade, Stichting
Dobbelsteyn Doenrade (gemeenschapsdeel), gemeenschapshuis Oud Limburg
Puth, LTC Rackets Schinnen, Koeteleboet|De Gijselaar Amstenrade, HSV De
Heering Schinveld en Cultureel Centrum Fasila Schinveld conform de gestelde
criteria.
5. Het voeren van overleg met overige gemeenschapshuizen binnen de gemeente
Beekdaelen indien deze zich melden met problemen ten aanzien van exploitatie
binnen voornoemde periode.
6. Indien gewenst een aantal commerciële partijen –op hun uitdrukkelijk verzoekuitstel van huur verlenen.
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7. Bij onvoorziene omstandigheden waarbij de coronacrisis tot buitenproportionele
en onevenredige situaties kan leiden, kan het college –met terugwerkende
kracht vanaf de eerste coronacrisis- van de gestelde criteria afwijken dit voor
zover het de reikwijdte en de doelgroep betreft, welke in de aangenomen motie
van de gemeenteraad d.d. 19 mei 2020 staan opgenomen.
8. De kosten die gemoeid zijn met dit voorstel te dekken door inzet van het
Coronakrediet van € 550.000 in 2020.
Gunning meervoudig onderhandse aanbesteding elektrowerkzaamheden
Besluit
Het college heeft besloten om in te stemmen met de gunning meervoudig
onderhandse aanbesteding keuren en inspecteren van de gebouw gebonden elektro
installatie en het jaarlijks keuren van de noodverlichting, brandblusmiddelen en
brandmeldinstallatie aan de firma EPM B.V.
Jaarstukken 2019, exploitatiesubsidie 2020 van SESS
Besluit
Het college heeft kennisgenomen:
1. Van de jaarstukken 2019 van SESS.
Het college heeft besloten:
2. De exploitatiesubsidie 2019 van SESS vast te stellen.
3. In te stemmen met het verlenen van de exploitatiesubsidie 2020 aan SESS voor
de exploitatie van door SESS in beheer zijnde binnensportaccommodaties in de
gemeente Beekdaelen
Vergoeding oud papierinzameling
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De vergoeding voor de actieve inzameling van oud papier (huis-aan-huis) m.i.v. 1 januari 2021- vast te stellen op € 41,00 per ton.
2. De vergoeding voor de passieve inzameling van oud papier (d.m.v.
zeecontainers) -m.i.v. 1 januari 2021- te continueren op € 21,00 per ton.
3. Op het moment dat een passieve inzamelaar besluit te stoppen, de eventuele
opvolger, tot een actieve inzamelvorm, oftewel een huis-aan-huisinzameling, te
verplichten. In de situatie dat aan een actieve inzameling geen invulling kan
worden gegeven, zal de inzameling worden opgedragen aan de binnen de
gemeente Beekdaelen actief zijnde inzameldiensten (Rd4 en/of RWM).
4. De gemeenteraad, middels bijgevoegde raadsinformatiebrief, van dit besluit in
kennis te stellen.
Beheersmaatregelen jeugdhulp
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeren van bijgevoegde
beheersmaatregelen jeugdhulp.
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