Openbare besluiten van de B&W-vergadering van 3 december
Besluitenlijst college B&W-vergadering van 26 november 2019
1. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 26 november
2019.
Besluit: akkoord
2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 26 november 2019 ter
kennisneming geven aan de raad.
Besluit: akkoord
Prestatie Afspraken Beekdaelen 2020
1. Instemmen met bijgevoegde Prestatie Afspraken Beekdaelen 2020.
Besluit: akkoord
2. De burgemeester te verzoeken om wethouder Hermans te machtigen om de
prestatieafspraken namens hem te ondertekenen.
Besluit: akkoord
Het college besluit aanvullend:
3. Instemmen met mandaat portefeuillehouder voor het opstellen en verzenden van een
raadsinformatiebrief over dit onderwerp aan de raad.
Verzoek om medewerking te verlenen aan overdracht gemeentelijk groen op basis
van bevrijdende verjaring betreffende perceel gemeente Nuth, sectie B, nummer
2271 (gedeeltelijk)
1. Medewerking te verlenen aan overdracht gemeentelijk groen op grond van bevrijdende
verjaring.
Besluit: akkoord met mandaat portefeuillehouder voor het laten uitvoeren van een
juridische check alsmede het in kaart laten brengen van wat de totale financiële waarde
van dergelijke gemeentelijke eigendommen, die door anderen worden gebruikt, in
Beekdaelen is.
2. Alle kosten welke zijn verbonden aan de overdracht, waaronder de kosten verbonden aan
het opstellen van een akte van verjaring door de notaris en inschrijving van de notariële
akte in de kadastrale gegevens, voor rekening van verzoeker te laten komen.
Besluit: akkoord met mandaat portefeuillehouder voor het laten uitvoeren van een
juridische check alsmede het in kaart laten brengen van wat de totale financiële waarde
van dergelijke gemeentelijke eigendommen, die door anderen worden gebruikt, in
Beekdaelen is.
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Inrichting Duurzaamheidsfonds Beekdaelen
1. Uitvoering te geven aan de op 5 november 2019 door de raad aangenomen motie
“Duurzaamheidsfonds Beekdaelen”, door de volgende 3 actielijnen, zijnde het oprichten
van een Duurzaamheidsinitiatietafel, duurzaamheidsleningen voor bedrijven en
maatschappelijke organisaties en onderzoeksgelden voor het verduurzamen van
Beekdaelen, nader uit te werken.
Besluit: akkoord
Wijzigingsplan Hoofdstraat 12 te Schimmert
1. Vaststellen van het wijzigingsplan ‘Hoofdstraat 12 Schimmert’.
Besluit: akkoord
Aangaan van anterieure overeenkomst met eigenaar van gemeente Nuth, sectie M,
nummers 202, 222, 232, 233 en 235
1. Anterieure overeenkomst klein woningbouwinitiatief d.d. 31 oktober 2019 aangaan met
eigenaar van gemeente Nuth, sectie M, nummers 202, 222, 232, 233 en 235 ter financiële
compensatie.
Besluit: akkoord
Oprichten WoonWijzerWinkel
1. De raad voor te stellen conform bijgaand raadsvoorstel: 1. In te stemmen met het
Business Plan WoonWijzerWinkel. 2. Geen bedenkingen in te brengen ten aanzien van het
voornemen van het college om de WoonWijzerWinkel B.V. op te richten. 3. In te stemmen
met de deelname in het kapitaal ad. € 20.000 van de WoonWijzerWinkel B.V. en het
gemeentelijke aandeel in het kapitaal ad. € 3.155; 4. In te stemmen met het verstrekken
van marktconforme leningen in de eerste vijf jaren voor een totaalbedrag ad € 199.845,--,
en dit nader uit te werken in een schriftelijke overeenkomst met de gebruikelijke
voorwaarden voor financieringen. 5. In te stemmen met de votering van een krediet ad €
3.155 voor de deelname in het aandelen kapitaal en het betreffende bedrag activeren. 6.
In te stemmen met de votering van een krediet ad € 199.845 voor het verstrekken van
een geldlening en het betreffende bedrag activeren.
Besluit: akkoord
Raadsinformatiebrief inzake motie M12 Heggen-de Rijk
1. Kennisnemen van de raadsinformatiebrief en deze ter kennisgeving doorgeleiden naar de
raad.
Besluit: akkoord
Tussenevaluatie onderzoek effecten herindeling gemeenten Onderbanken, Nuth en
Schinnen
1. Kennis te nemen van de aanpak onderzoek effecten herindeling gemeenten Onderbanken,
Nuth en Schinnen zoals verwoord in de gelijknamige door de bestuurlijke stuurgroep
herindeling geaccordeerde offerte.
Besluit: kennis genomen van
2. Kennis te nemen van de resultaten van deelonderzoek fase 1 ‘nulmeting van het
onderzoek effecten herindeling gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen’.
Besluit: kennis genomen van
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3. De start van deelonderzoek fase 2 ‘tussenevaluatie’ in te luiden door in te stemmen met
het in het leven roepen van een ‘klankbordgroep tussenevaluatie’ bestaande uit: de
burgemeester, één nog nader door het college aan te wijzen wethouder, de
secretaris/directeur, één afdelingsmanager, de strategisch adviseur en een ambtelijk
vertegenwoordiger van de provincie.
Besluit: akkoord met dien verstande dat het college wethouder Van der Broek aanwijst om
naast de burgemeester zitting te nemen in de ‘klankbordgroep tussenevaluatie’.
4. De secretaris/directeur mandaat te verlenen voor het invullen van de resterende vacatures
in de ‘klankbordgroep tussenevaluatie’ zijnde die van afdelingsmanager en die van
ambtelijk vertegenwoordiger van de provincie.
Besluit: akkoord
Overeenkomst beheer en onderhoud E-laadpalen gemeente Beekdaelen
1. Het aangaan van een overeenkomst met Allego voor plaatsing, beheer en onderhoud van
e-laadpalen in de openbare ruimte (vooruitlopend op een regionale aanbesteding in 2020).
Besluit: akkoord
2. Het daarmee samenhangend niet hanteren van precario en/of leges voor Allego t.a.v.
oplaadlocaties.
Besluit: akkoord
3. Het vaststellen van de beleidsregels voor e-laadpalen in Beekdaelen.
Besluit: akkoord
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