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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 28 april 2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 21 april 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De concept besluitenlijst van de vergadering van college van burgemeesters en 

wethouders van 21 april vast te stellen. 

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

burgemeesters en wethouders van 21 april 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Beekdaelen 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Beheerregeling Informatiebeheer gemeente Beekdaelen 2020 vast te 

stellen. 

Procesgang digitalisering Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de stand van zaken omtrent het digitaal zaakgericht 

werken 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze en verdere uitrol van het digitaal 

werken voor verdere digitalisering inzake bestuurlijke besluitvorming, inclusief 

de daarbij behorende ondertekening; 

3. In te stemmen met aanpassing van het voorblad van de format van het 

Collegevoorstel. 

Schriftelijke vragen (ex art. 32 RvO) n.a.v. RIB plaatsing E-laadpalen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de (bijgevoegde) conceptbeantwoording van de vragen ex 

artikel 32 RvO van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake de RIB plaatsing E-

laadpalen. 
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Schriftelijke vragen ex art 32 VG iz werkdruk 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de artikel 32 RvO-vraag van de fractie Vernieuwingsgroep 

inzake 'het stellen van schriftelijke vragen ex artikel 32’. 

2. In te stemmen met de concept beantwoording van de artikel 32 RvO-vraag van 

de fractie Vernieuwingsgroep inzake ‘het stellen van schriftelijke vragen ex 

artikel 32’ zoals opgenomen in de bijgevoegde concept antwoordbrief en de 

verzending daar van aan de leden van de raad. 

Beantwoording art. 32 vragen D66 iz ambtelijke kosten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de artikel 32 RvO-vragen van de fractie D66 inzake 

‘schriftelijke vragen ambtelijke kosten ex. artikel 32 RvO’. 

2. In te stemmen met de concept beantwoording van de artikel 32 RvO-vragen 

van de fractie D66 inzake ‘schriftelijke vragen ambtelijke kosten ex artikel 32 

RvO’ zoals opgenomen in de bijgevoegde concept antwoordbrief en de 

verzending daar van aan de leden van de raad. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig de aantwoorden nog aan 

te vullen. 

Verzoek financiële bijdrage Voedselbank Limburg-Zuid ivm coronacrisis 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 

1. In verband met de coronacrisis de Voedselbank Limburg-Zuid tijdelijk voor een 

periode van vier weken een bijdrage van € 1.100 per week (totale bijdrage € 

4.400) te verlenen voor het beschikbaar stellen van voedselbonnen en 

boodschappenvouchers. 

Voorstel tot uitwerking Motie inzake een pilot in het sociaal domein 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over uitvoering 

van de motie ‘pilot sociaal domein’. 

2. de portefeuillehouder te mandateren om in de raadsinformatiebrief ook expliciet 

de Participatiewet te benoemen. 

Definitief wijzigen gemeenschappelijke regeling Omnibuzz 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform het bijgevoegde 

wijzigingsbesluit te wijzigen. 
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Begroting GGD ZL 2021 en jaarverslag 2019 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om in te stemmen met 

de door de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg vast te stellen 

begroting 2021 en geen zienswijze in te dienen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren dat aan het raadsvoorstel toegevoegd 

wordt dat het voorstel gelet op het krijgen van grip op ‘verbonden partijen’ met 

andere deelnemers aan de GR GGD ZL is voorbesproken conform de werkwijze 

‘zo doen wij dat in Parkstad’. 

Eerste bestuursrapportage 2020 ISD BOL 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 

1. Conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om in te stemmen met 

de door ISD BOL vast te stellen eerste bestuursrapportage 2020 ISD BOL en 

geen zienswijze in te dienen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om de tekst onder ‘kanttekeningen & 

risico’s in het raadsvoorstel nog aan te passen. 

Maastricht Aachen Airport vluchten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde concept-Raadsinformatiebrief (RIB) inzake 

uitvoering motie inzake aantal vluchten en nachtvluchten Maastricht Aachen 

Airport. 

Principeverzoek Diepestraat 26 te Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe medewerking te verlenen aan de vormverandering van het agrarisch 

bouwvlak aan de Diepestraat 26 te Hulsberg middels een procedure voor een 

wijzigingsplan, onder de volgende voorwaarden: 

a. Aanvrager dient zelf (en op eigen kosten) zorg te dragen voor een 

wijzigingsplan met bijbehorende onderzoeken. 

b. In het kader van een te voeren planologische procedure zal de 

haalbaarheid van het initiatief moeten worden aangetoond, inclusief een 

toets aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid. 

c. Voorafgaand aan de formele planologische procedure wordt een 

planschadeovereenkomst gesloten, 

2. In te stemmen met bijgevoegde brief. 
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Raadsvoorstel aanpassing GR GGD-ZL per 1 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De gemeenteraad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen uw college 

toestemming te geven voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

GGD Zuid Limburg per 1 juli 2020. 

Zonneweide N274 Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten voornemens te zijn om: 

1. Akkoord te gaan met de concept-huurovereenkomst met Sunrock Assets XXVI 

BV met betrekking tot de verhuur van (een deel) van de percelen kadastraal 

bekend als gemeente Schinveld, sectie D nummer 738 en sectie A nummer 

6448 ter grootte van 1,55 hectare inclusief opstalrecht ter realisering van een 

zonneweide. 

2. Akkoord te gaan met de concept overdracht overeenkomst aan Sunrock Assets 

XXVI BV van het aan de gemeente Beekdalen toegekende subsidie van RvO 

(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor de aanleg van deze 

zonneweide. 

3. De gewijzigde financiële situatie mee te nemen in de eerstvolgende BURAP. 

4. De gemeenteraad over het voornemen te informeren door middel van een 

Raadsinformatiebrief en de raad de mogelijkheid te bieden binnen 1 week een 

zienswijze in te dienen bij het college. De portefeuillehouder is gemandateerd 

om de raadsinformatiebrief nog aan te passen. 
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