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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 25 augustus 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 18 augustus 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en  wethouders van 18 augustus 2020 vast te stellen, met dien verstande dat 

aanvullend aan het op 18 augustus genomen besluit om tijdelijk onbezoldigde 

ambtenaren te benoemen en aan te wijzen als toezichthouder, ook mevrouw 

M.E.H. Hanssen en de heer W.R.A. Grond vanaf 1 oktober 2020 tot 1 juli 2022 

voor de duur van het project Hennep Aanpak Parkstad als onbezoldigd 

ambtenaar worden benoemd en aangewezen als toezichthouder zodat zij 

toezicht kunnen houden op de voorschriften van de bestemmingsplannen 

(art.5:11 Awb en art. 5:10 lid 3 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht). 

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

burgemeester en wethouders van 18 augustus 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 

juli 2020 

Besluit 

Het college heeft de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State van 15 juli 2020 voor kennisgeving aangenomen. 

Wet Elektronische publicaties 2021 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de implicaties en implementatie met betrekking tot de Wet 

Elektronische Bekendmaking 2021;  

2. Ingestemd met het per 1 september 2020 uitbreiden van de ondersteuning 

door Daadkracht voor het digitaal bekendmaken van overige bekendmakingen; 

3. Ingestemd met het informeren van de raad middels de bijgevoegde 

Raadsinformatiebrief. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie VVD inzake voortdurende parkeerprobleem 

Markt Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De antwoorden op schriftelijke vragen conform artikel 32 RvO van de fractie 

VVD inzake voortdurende parkeerprobleem Markt Nuth vast te stellen; 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig nog tektuele aanpassing 

te doen in antwoord op vraag 6. 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Molenweg 4 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het advies van de bezwaarbehandelaar d.d. 30 juli 2020 (Kenmerk: 

Z/20/146506-INT.238065) volledig over te nemen; 

2. De in Bijlage A bij het advies van de bezwaarbehandelaar genoemde 

bezwaarmakers met de nummers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 37, 38, 43, 47, 48, 49, 50, 

51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77, 78 en 79, niet ontvankelijk te verklaren; 

3. De in Bijlage A bij het advies van de bezwaarbehandelaar genoemde 

bezwaarmakers met de nummers 1, 2, 3, 4, 13, 22, 23, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 

42, 44, 45, 46, 52, 56, 80 en 81, ontvankelijk te verklaren; 

4. De in Bijlage A bij het advies van de bezwaarbehandelaar bij de nummers 1, 2, 

3, 4, 13, 22, 23, 32, 33, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 52, 56, 80 en 81 

behorende bezwaarschriften, ongegrond te verklaren; 

5. De conceptbeslissing (format) op de 81 bezwaarschriften (Kenmerk: 

Z/20/146506-UIT.238082) inhoudelijk te accorderen; 

6. De bezwaarbehandelaar (opsteller) te mandateren om de bezwaarprocedure 

volledig administratief af te handelen (inclusief ondertekeningmandaat). 

Koop in Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met: 

1. Een financiële bijdrage 2020 voor het initiatief ‘koopinbeekdaelen.nl’;  

2. De portefeuillehouder te mandateren in de raadsinformatiebrief een tekstueel 

aan te passen (actualiseren). 

Plan van aanpak MJB 2021-2024 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. In te stemmen met uitgangspunten voor de samenstelling van de MJB 

2021=2024; 

2. In te stemmen met het opnemen van een afzonderlijke paragraaf 

“Duurzaamheid” in de MJB 2021-2024 en dit tevens te zien voor geprioriteerde 

projecten zoals zelfsturing; 

3. Kennis te nemen van het ‘spoorboekje’ MJB 2021-2024. 
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