
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 3 maart 2020 

Beantwoording artikel 32 vragen RvO van fractie D66 inzake subsidie 

WoonWijzerWinkel 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met de beantwoording inzake de gestelde vragen ex. art. 32 RvO van 

de raadsfractie D66 inzake subsidie WoonWijzerWinkel, met mandaat 

portefeuillehouder om de antwoorden op de vragen 1 en 4 tekstueel aan te 

passen/aan te vullen. 

Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen gemeente 

Beekdaelen 2020 

Het college heeft besloten: 

Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris en archiefbewaarplaatsen gemeente 

Beekdaelen 2020, vast te stellen en onder punt 3 van het aanwijzingsbesluit jaartal 

2020 toe te voegen. 

Archiefverordening gemeente Beekdaelen 2020 

Het college heeft besloten: 

De raad voor te stellen om raadsvoorstel Archiefverordening gemeente Beekdaelen 

2020 vast te stellen. 

Stappenplan i.v.m. begeleiding evaluatie Verordening Paracommercie 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het door Essen Sociale Strategie voorgestelde stappenplan 

i.v.m. begeleiding evaluatie Verordening Paracommercie. 

2. Akkoord te gaan met de door Essen Sociale Strategie uitgebrachte offerte voor 

begeleiding d.d. 17 februari 2020. 

Motie Tegenprestatie en Motie Basisinkomen 

Het college heeft besloten: 

Akkoord te gaan met RIB en verzending daarvan naar de raad. 

  



 

 

Pagina 2 
 

Overschrijding maximaal oppervlakte bijgebouwen bij Wonen 

Het college heeft besloten: 

In principe akkoord te gaan met het herbouwen van bijgebouwen die, in totale 

oppervlakte, groter zijn dan toegestaan bij de bestemming Wonen onder de volgende 

voorwaarden: 

− Alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen dienen te worden gesloopt, dus 

ook de resterende 133 m²; 

− De totale oppervlakte aan bijgebouwen mag niet meer worden dan 236 m2; 

− De initiatiefnemer dient een korte, ruimtelijke motivatie in waarom hierbij 

sprake is vaneen goede ruimtelijke ordening. 

− Het initiatief wordt ruimtelijk, landschappelijk en architectonisch goed ingepast 

(Nota Ruimtelijke Kwaliteit) binnen de zone voor bijgebouwen, zoals 

aangegeven in het bestemmingsplan. 

Beantwoording artikel 32 vragen RvO van fractie VVD inzake afvalstoffen-

heffing variabel BsGW 

Het college heeft besloten: 

De beantwoording van de vragen van de VVD over het variabel gedeelte van de 

afvalstoffenheffing vast te stellen en de beantwoording toe te zenden aan de leden 

van de raad, met dien verstande dat het antwoord op vraag 3 aangepast wordt als 

volgt: 

Kwijtschelding heeft plaatsgevonden op basis van de door de raden van de voormalige 

gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen vastgestelde kwijtscheldingsregels. 

Wijziging GR BsGW 

Het college heeft besloten: 

1. De gemeenteraad toestemming te vragen overeenkomstig artikel 61, tweede en 

derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om te kunnen besluiten 

tot: 

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

na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit; 

3. In te stemmen 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; 

4. In te stemmen 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; 

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

wijzigingsbesluit. 
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Beantwoording artikel 32 vragen RvO van fractie D66 inzake 

"sportformateur" 

Het college heeft besloten: 

Akkoord te gaan met brief ter beantwoording van de vragen ex art. 32 RvO van D66 

inzake "sportformateur". 

Beantwoording artikel 32 vragen RvO van fractie D66 inzake verkeer 

Doenrade - Merkelbeek 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met de beantwoording van de vragen ex artikel 32 RvO van de fractie 

D66 inzake het verkeer Doenrade - Merkelbeek, met mandaat voor portefeuillehouder 

om in overleg met de burgemeester en de secretaris/directeur de antwoorden 

tekstueel in te korten. 
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