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

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 21 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 21 juli 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 21 juli 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Informatiebrief Kansrijke Start juli 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de Informatiebrief Kansrijke Start en 

deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

Koopstromen Onderzoek Limburg 2019 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over 

het Koopstromen Onderzoek Limburg 2019 (KSOL 2019). 

Lidmaatschap ISD BOL Werkgeversvereniging SGO. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de brief aan ISD BOL waarin het college, gelet op de 

uittreding uit de GR ISD BOL, aangeeft geen voorstel aan de gemeenteraad 

voor te leggen voor het kenbaar maken van wensen en bedenkingen met 

betrekking tot het door ISD BOL aangaan van het lidmaatschap van de 

Werkgeversvereniging SGO. 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief. 
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Benoeming Dorpsbouwmeesters en leden Monumentencommissie 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met het bijgevoegde raadsvoorstel waarin wordt 

voorgesteld: 

1. In te stemmen met de volgende aanstellingen: 

a. voor de adviezen op grond van de Woningwet en de vastgestelde Nota 

Ruimtelijke Kwaliteit: 

De heer I. Povše aanwijzen als Dorpsbouwmeester en de heer M. Feron 

als vervangend Dorpsbouwmeester voor de gemeente Beekdaelen voor 

een periode van 3 jaar met ingang van 1 juli 2020. 

b. voor de adviezen op grond van de Erfgoedwet, Monumentenwet 1988 en 

vigerende Monumentenverordeningen: 

De heer I. Povše aanwijzen als voorzitter en de heren M. Feron en G. 

Extra als leden van de Monumentencommissie voor de gemeente 

Beekdaelen voor een periode van 3 jaar met ingang van 1 juli 2020.  

2. De aanstellingen te publiceren op de gemeentelijke website. 

Principeverzoek - De Kling 51 Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. in principe medewerking te verlenen aan voorliggend initiatief voor het bouwen 

van een aanbouw welke deels buiten het bouwvlak is gelegen; 

2. de portefeuillehouder te mandateren het aantal vierkante meters van de 

betreffende aanbouw nog toe te voegen in het voorstel. 

Raadsinformatiebrief Reinigingsdiensten Rd4 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de door de Reinigingsdiensten Rd4 aan de gemeenteraad 

gerichte informatiebrief en deze, via de ingekomen stukken en mededelingen, 

door te geleiden naar de gemeenteraad; 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin, onder verwijzing 

naar de genoemde ontwikkelingen in de informatiebrief van Rd4 (onder punt 3), 

medegedeeld wordt dat, als gevolg van corona, het opstellen van het 

strategisch meerjarenplan vertraging heeft opgelopen en hierdoor geen gevolg 

gegeven kan worden aan de eerder door de portefeuillehouder gedane 

toezegging om het concept van het strategisch meerjarenplan, voor aanvang 

van de begrotingscyclus, met de raadswerkgroep te bespreken. 
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Wijziging GR Gegevenshuis & aanpassing DVO, productbladen en 

mandaatregeling 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de hernieuwde dienstverleningsovereenkomst GR 

Gegevenshuis; 

2. In te stemmen met de hernieuwde productbladen GR Gegevenshuis; 

3. In te stemmen met het mandaatbesluit BGT GR Gegevenshuis; 

4. In te stemmen met het mandaatbesluit BAG GR Gegevenshuis; 

5. Gemeenteraad conform bijgaand raadsvoorstel en raadsbesluit voor te stellen 

om: 

a. Toestemming te geven tot wijziging van artikel 6 van de 

Gemeenschappelijke Regeling. 

b. Toestemming te geven tot wijziging van artikel 13 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis. 

c. Geen wensen en/of bedenkingen in te dienen ten aanzien van het besluit 

van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het 

Gegevenshuis om lid te worden van de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. 

6. Kennisnemen van de pilot BOR welke wordt doorlopen i.v.m. het opwaarderen 

van de BOR Gegevens Beekdaelen. 

Aanvraag omgevingsvergunning Zorgboerderij Bronsgroenerhof 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. in te stemmen met bijgevoegd conceptraadsvoorstel om géén verklaring van 

geen bedenkingen af te geven in het kader van het verzoek om 

omgevingsvergunning voor de oprichting van een zorgboerderij 

Bronsgroenerhof aan de Heringsbosch ongenummerd te Schinveld en het 

college van burgemeester en wethouders te delegeren om de 

vergunningaanvraag verder volledig af te handelen;  

2. de portefeuillehouder te mandateren het voorstel tekstueel aan te scherpen. 

Coördinatieregeling gemeenschapshuis Puth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel aangaande het toepassen van de 

coördinatieregeling ex. Artikel 3.30 Wro op het bestemmingsplan 

“Gemeenschapshuis Puth” en alle hiermee verband houdende besluiten, 

waaronder in elk geval de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, en 

deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming; 

2. de portefeuillehouder te mandateren het raadsvoorstel aan te vullen met het 

eerste beslispunt of de raad bereid is gebruik te maken van de mogelijkheid 

van de coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro en vervolgens toe te spitsen op 

de onderhavige casus, zijn het gemeenschapshuis Puth. 
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Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2 - realisatieovereenkomst 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. In te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief (verder te 

noemen RIB) waarbij de raad wordt ingelicht over een aanstaande 

overschrijding van een geautoriseerd investeringskrediet behorende bij 

onderhavig project en deze brief te versturen naar de raadsleden; 

2. In te stemmen met de bijgevoegde realisatieovereenkomst tussen de provincie 

Limburg en de gemeente Beekdaelen, mits de raad geen bedenkingen indient 

binnen de gestelde termijn zoals opgenomen in de RIB;  

3. De portefeuillehouder mevrouw J. Quadvlieg te machtigen om de 

realisatieovereenkomst te tekenen onder de voorwaarden dat de raad geen 

bedenkingen indient binnen de gestelde termijn zoals opgenomen in de RIB. 

Harmonisatie en herijking cultuurbeleid Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de opdrachtverstrekking aan Kemme+Co voor het 

uitwerken van een visie en uitvoeringsprogramma Cultuur Beekdaelen; 

2. De kosten ad € 29.700 (excl. BTW) ten laste te brengen van het budget 

harmonisatie; 

3. De opdracht zal via de afdeling Sociaal verstrekt worden. 

Geactualiseerde raadsvoorraadagenda versie 28 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de geactualiseerde raadsvoorraadagenda 

(versie 28 juli 2020). 

Lijst geactualiseerde toezeggingen 

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 

door te geleiden via de griffie naar de raad; 

3. De portefeuillehouders te mandateren de laatste ontwikkelingen nog op te 

nemen in het betreffende overzicht. 
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