
Pagina 1 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 6 oktober 2020 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 29 september 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 29 september 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 29 september 2020 ter kennis te brengen 

van de gemeenteraad. 

Spoedbesluitd.d. 2 oktober 2020 inzake  ‘Nota van wijziging op het 

raadsvoorstel GRP Beekdaelen 2021-2024’ 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van het parafenbesluit d.d. 2 oktober 2020 inzake 

B&W-voorstel ‘Nota van wijziging op het raadsvoorstel GRP Beekdaelen 2021-2024’. 

Spoedbesluit d.d. 6 oktober 2020 inzake  ‘Nota van wijziging nota op het  

raadsvoorstel 'harmonisatiebeleid Openbare Ruimte' 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van het parafenbesluit d.d. 6 oktober 2020 inzake 

B&W-voorstel ‘Nota van wijziging nota op het raadsvoorstel 'harmonisatiebeleid 

Openbare Ruimte'. 

Terinzagelegging Bestemmingsplan Zandbergweg 1 + 2 Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de terinzagelegging van het Ontwerp 

Bestemmingsplan Zandbergweg 1+2 Nuth. 

Terinzagelegging Ontwerp-Bestemmingsplan Vaesrade Ong (Naast 15) te 

Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de terinzagelegging van het 

Ontwerpbestemmingsplan 'Vaesrade Ong. (naast 15)'. 
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Raadsinformatiebrief inzake uitvoering motie luchtkwaliteit 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief 

behorende bij de memo inventarisatie mogelijkheden motie uitstoot AWACS-

vliegtuigen. 

Beleidsplan Openbare Verlichting Beekdaelen 2021-2025 

Besluit 

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

stellen om: 

1. Het voorliggend beleidsplan Openbare Verlichting Beekdaelen 2021-2025 vast 

te stellen; 

2. Een krediet te voteren voor de uitvoering van de ombouw naar ledverlichting, 

voor een bedrag van € 1.666.600; 

3. De bijbehorende begrotingswijziging 2020 vast te stellen; 

4. De portefeuillehouder te mandateren voor een eenduidige formulering van de 

financiële paragraaf in het raadsvoorstel en in het concept-beleidsplan 

Openbare Verlichting Beekdaelen 2021-2025. 

Visie Beekdaelen B(l)oeit 

Besluit 

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

stellen om: 

1. De visie Beekdaelen B(l)oeit vast te stellen. 

2. 3 pilotclusters vast te stellen voor de nieuwe contractvorm groenbeheer 

(clusters Schinveld, Schinnen/Puth/Vaesrade/Sweikhuizen en 

Wijnandsrade/Hulsberg). 

3. De portefeuillehouder te mandateren de financiële paragraaf in het 

raadsvoorstel tekstueel aan te passen. 

Voorbereidingskrediet Gebiedsontwikkeling de Gijselaar 

Besluit 

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

stellen om: 

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een ‘voorbereidingskrediet’ van  

€ 200.000,- voor de gebiedsontwikkeling de Gijselaar;  

2. Het krediet van € 200.000,- te dekken uit de reserve nog te bestemmen; 

3. In te stemmen met het wijzigen van nummer 9.1 van de meerjarenbegroting. 

  



Pagina 3 

Motie vluchtelingenkinderen Griekse eilanden 

Besluit 

Het college heeft besloten om conform de aangenomen motie van de 

Vernieuwingsgroep, Groen Links, de Partij van de Arbeid en D66 van 7 juli 2020: 

1. Aan te sluiten bij de 160 gemeenten en de bereidheid uit te spreken een klein 

deel van deze kinderen op te nemen in Beekdaelen al naar gelang de 

mogelijkheden. 

2. Op korte termijn in overleg te treden met de colleges van de andere gemeenten 

in de regio Zuid-Limburg over een gezamenlijk signaal van het kabinet en over 

de afspraken over opvang al naar gelang de mogelijkheden van afzonderlijke 

gemeenten. 

3. Dit standpunt ter kennis te brengen van de landelijke overheid middels 

bijgevoegde brief. 

4. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Stand van zaken motie 2018-M-18 inzake in overleg treden met BMV 

Sjinskoel en Cultureel Centrum FaSiLa 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van de stand van zaken motie 2018-M-18 om 

in overleg te treden met BMV Sjinskoel en cc FaSiLa. 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met afhandeling vraag Stichting Exploitatie Cultureel Centrum 

FaSiLa na vaststelling van het beleid ten aanzien van het verduurzamen van het 

maatschappelijk vastgoed en nu geen middelen ter beschikking te stellen voor 

ondersteuning in verduurzamen en onderhoud; 

3. In te stemmen met raadsinformatiebrief; 

4. In te stemmen met de brief naar Stichting Exploitatie Cultureel Centrum FaSiLa. 

Uitvoering Gladheidbestrijding 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De uitvoering van de gladheidbestrijding in Beekdaelen onder te brengen in het 

pluspakket van Rd4;  

2. Het bijgevoegde uitvoeringsplan 2020-2021 vast te stellen;  

3. De bijgevoegde strooiroute vast te stellen;  

4. Het huidige materieel tegen marktconforme prijzen, in de lokale markt te 

verkopen; 

5. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 
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Meerjaren convenant Visit Zuid-Limburg 2021-2026 

Besluit 

1. Het college heeft besloten in te stemmen met het Meerjaren convenant (2021-

2026) Stichting VVV Zuid-Limburg en lokale overheden tussen Visit Zuid-

Limburg en de 16 deelnemende gemeenten (minus Maastricht, plus Echt-

Susteren) inzake de taken en rollen van Visit Zuid-Limburg, waarbij de visie 

Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 als leidraad is gehanteerd, t.b.v. het 

behartigen van de toeristisch recreatieve belangen van de gemeenten in het 

werkgebied van de Regio VVV. 

2. De burgemeester heeft besloten om wethouder van der Broek te machtigen om 

het Meerjaren convenant te ondertekenen. 

Uitvoering VNG-richtlijn meerkosten coronacrisis m.b.t. persoonlijke 

beschermingsmiddelen voor Wmo-zorg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het vergoeden van de door zorgaanbieders gemaakte 

kosten voor persoonlijke beschermingsmiddelen in het kader van Wmo-zorg als 

zijnde meerkosten in het kader van de coronacrisis. 

2. Als voorwaarde te hanteren dat vergoeding van de gemaakte kosten alleen aan 

de orde is indien deze kosten direct voortvloeien uit daadwerkelijk geleverde 

zorg aan cliënten in de gemeente Beekdaelen. 

3. De gemaakte kosten te vergoeden betreffende geleverde zorg in de periode van 

1 maart tot en met 31 december 2020. 
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