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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 27 oktober 

2020 

Vaststellen besluitenlijst collegevergadering B&W van 20 oktober 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 20 oktober 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 20 oktober 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Parafenbesluit Dop Nuth 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van het parafenbesluit van 22 oktober 2020 inzake 

‘B&W-voorstel ‘Nota van wijziging op het raadsvoorstel en conceptraadsbesluit 

kredietvotering DOP Nuth’ voor de raadsvergadering van 27 oktober 2020. 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Valkenburgerweg 53 te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. Het advies van de bezwaarbehandelaar d.d. 15 oktober 2020 volledig over te 

nemen; 

2. De bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaarschrift van 29 juni 

2020;  

3. Het bezwaarschrift van 29 juni 2020 ongegrond te verklaren; 

4. De conceptbeslissing op het bezwaarschrift te accorderen. 

Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2022 gemeente Beekdaelen vast te 

stellen. 
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2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2020 gemeente Beekdaelen en deze door te 

geleiden naar de raad. 

Statusupdate Interne Corona maatregelen 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de uitgevoerde corona maatregelen en 

gemaakte kosten tot op heden. 

Ruilovereenkomst Hagerweg Oirsbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. Onder voorbehoud van kredietvotering door de gemeenteraad, in te stemmen 

met bijgevoegde ruilovereenkomst van 28 juli 2020 tussen gemeente, 

Waterschap Limburg en derde partij teneinde gronden nabij de Hagerweg te 

ruilen tegen een toegift van € 23.360,- exclusief kosten koper en een 

schadeloosstelling ten bedrage van € 12.300,-. 

2. Het benodigde budget ten bedrage van € 39.500,- op te voeren bij 2de Burap 

2020. 

Ambitieniveau groenbeheer 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen om: 

a. In te stemmen met de uitwerking van variant II uit dit ambitievoorstel in de 

beheerplannen voor 2022. 

b. In te stemmen met de voorgestelde gebiedsfuncties conform de bijgevoegde 

gebiedsfunctiekaarten. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in het raadsvoorstel: 

− indien van toepassing een passage over de relevante Global Goals toe te 

voegen; 

− beter te verwoorden wat met ‘ambitieniveau 2’ wordt bedoeld alsmede dat 

het hier gaat om structurele cijfers die in het IBOR landen; 

− onder het kopje financiën de juiste datum van de raadsvergadering 

opnemen; 

− enkele tekstuele aanpassingen te doen. 

Harmonisatie groenbeheer 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voorstellen om in te stemmen 

met het harmonisatievoorstel groenbeheer “grootste gemene deler” en het 

college op te dragen dit als basis te gebruiken voor de onderhoudscontracten 

2021. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing aan het 

raadsvoorstel een stukje tekst over de relevante Global Goals toe te voegen. 
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Bouwverordening 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad voor te stellen conform concept raadsvoorstel de bouwverordening 

Beekdaelen 2021 vast te stellen.  

2. De portefeuillehouder te mandateren om aan het raadsvoorstel een stukje tekst 

over de relevante Global Goals toe te voegen. 

Erfgoedverordening Beekdaelen 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te stellen om de 

Erfgoedverordening Beekdaelen 2021 vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing aan het 

raadsvoorstel een stukje tekst over de relevante Global Goals toe te voegen en 

nog enkele tektstuele wijzigingen te doen. 

Harmonisatie bibliotheekbeleid 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de visie Bibliotheek Beekdaelen 2021-2024 vast te stellen. 

Uitgangspuntennotitie gezonder Beekdaelen sociaal domein 2021-2024 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen om de 

‘Uitgangspuntennotitie gezonder Beekdaelen Sociaal Domein 2021-2024’ vast 

te stellen; 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing aan het 

raadsvoorstel een stukje tekst over de relevante Global Goals toe te voegen, en 

om in het raadsvoorstel t.a.v. de vraag of de in dit voorstel vermelde 

uitgangspunten allesomvattend zijn. 

Harmonisatie armoede-/minimabeleid gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel inzake harmonisatie armoede-

/minimabeleid gemeente Beekdaelen en de daarin opgenomen beslispunten. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing een stukje tekst 

aan het raadsvoorstel toe te voegen over de relevante Global Goal. 

Kadernota 'De kracht van cultuur in Beekdaelen' 

Besluit 

Het college heeft besloten: 
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1. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen de kadernota 

‘De kracht van cultuur in Beekdaelen’ vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing aan het 

raadsvoorstel een stukje tekst over de relevante Global Goals toe te voegen. 

Onderwijsachterstandenbeleid Beekdaelen 2020-2023 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. De nota Onderwijsachterstandenbeleid Beekdaelen 2020-2023 vast te stellen. 

2. In te stemmen met het financiële kader dat met uitvoering van het 

onderwijsachterstandenbeleid 2020-2023 gemoeid is. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing aan het 

raadsvoorstel een stukje tekst over de relevante Global Goals toe te voegen. 

Leisure Lane 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de eerste voortgangsrapportage in het kader van het 

project Leisure Lane; 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met bijgevoegde inkoopstrategie en de daarbij behorende 

aanbestedingsdocumenten zijnde de selectieleidraad, inschrijvingsleidraad en 

de raamovereenkomst en het beschreven proces voor de benadering van de 

markt (niet -openbare Europese aanbesteding) in het kader van de verdere 

voorbereiding en realisatie van de Leisure Lane. 

Verordening naamgeving en nummering 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad voorstellen conform concept raadsvoorstel de verordening naamgeving 

en nummering Beekdaelen 2021 vast te stellen.  

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassing te doen. 

Wijziging GR BsGW 

Besluit 

Het college heeft besloten de gemeenteraad toestemming te vragen overeenkomstig 

artikel 61, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om te 

kunnen besluiten tot: 

1. Toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden 

na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit; 

2. Instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en 

wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, 

Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, 

Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, 

Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, 

Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap 

Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden; 
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3. Instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, 

Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, 

Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, 

Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, 

Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en 

Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze 

organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden; 

4. Wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept 

wijzigingsbesluit. 

Integraal Huisvestingsplan Beekdaelen + Verordening voorzieningen 

onderwijshuisvesting gemeente Beekdaelen 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Raad voor te stellen om conform bijgevoegde raadsvoorstel het Integraal 

Huisvestingsplan onderwijs gemeente Beekdaelen vast te stellen en de 

Verordening normbedragen voorzieningen onderwijshuisvesting gemeente 

Beekdaelen 2021 vast te stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien van toepassing aan het 

raadsvoorstel een stukje tekst over de relevante Global Goals toe te voegen. 

Actualisatie raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. In te stemmen met de bijgevoegde actualisatie van het ‘doorlopend overzicht 

raadsvoorraadagenda’ voor wat betreft het 1e en 2e kwartaal van 2020 versie 

27 oktober 2020 en de verzending daarvan aan de raad. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde oplegnotitie ‘actualisatie doorlopend 

overzicht raadsvoorraadagenda versie 27 oktober 2020’ en de verzending 

daarvan aan de raad. 

3. De secretaris/directeur te mandateren om indien noodzakelijk nog wijzigingen 

in de versie van 27 oktober 2020 aan te brengen. 

Geactualiseerde lijst toezeggingen - Oktober 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande 

toezeggingen. 

2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen ter kennisname 

doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

3. De secretaris/directeur te mandateren om indien noodzakelijk nog wijzigingen 

in de geactualiseerde lijst van toezeggingen aan te brengen. 

Nota van wijziging legesverordening 2021 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met bijgevoegde nota van wijziging inzake 

legesverordening 2021. 
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Nota van wijziging verordening afvalstoffenheffing 2021 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met bijgevoegde nota van wijziging nota van wijziging 

inzake verordening afvalstoffenheffing 2021. 

Nota van wijziging verordening onroerendezaakbelasting 2021 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met bijgevoegde nota van wijziging inzake verordening 

onroerendezaakbelasting 2021. 

Nota van wijziging verordening lijkbezorgingsrechten en beheersverordening 

begraafplaatsen 

Besluit 

Het college heet ingestemd met bijgevoegde nota van wijziging inzake verordening 

lijkbezorgingsrechten en beheersverordening begraafplaatsen. 
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