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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 7 juli 2020 

Vaststellen besluitenlijst B&W van 30 juni 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 30 juni 2020 vast te stellen, met dien verstande dat 

portefeuillehouder Quadvlieg mandaat heeft om de zienswijzebrief ontwerp 

Luchtvaartnota 2020-2050 nog aan te passen. 

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

burgemeester en wethouders van 30 juni 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Parafenbesluit nota van wijziging jaarstukken 2019 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van het parafenbesluit van 3 juli 2020 waarbij 

is ingestemd met de nota van wijziging inzake de jaarstukken 2019. 

Parafenbesluit deelnemersovereenkomst verpakkingsafval met Nedvang 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van het parafenbesluit van 1 juli 2020 waarbij: 

1. is ingestemd met de nieuwe Deelnemersovereenkomst en deze te laten 

ondertekenen door de burgemeester. 

2. is ingestemd met de keuze voor het handhaven van het Ketenregiemodel. 

Vaststelling Wijzigingsplan Vaesrade ong. 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het wijzigingsplan “Vaesrade ong. NUTH” vast te stellen. 
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Openstelling sportaccommodaties (binnen en buiten) na versoepeling 

coronamaatregelingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief met 

betrekking tot openstelling sportaccommodaties (binnen en buiten) na 

versoepeling coronamaatregelingen. 

Antwoorden art 32 RvO vragen fractie Groen Links inzake beschadigen 

bermen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de concept antwoorden op de vragen ingevolge artikel 32 

Reglement van Orde van de fractie Groen Links met betrekking tot het 

beschadigen van bermen in de gemeente Beekdaelen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om het antwoord op vraag 3 nog aan te 

passen. 

Volmacht ASL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. ASL te machtigen om de belangen van de gemeente Beekdaelen te behartigen 

in het geschil met Veolia over de uitvoering van de overeenkomst 'Op- en 

overslaan, transport, sorteren en vermarkten kunststof verpakkingsmateriaal 

van huishoudens'. 

Aanvullend verzoek m.b.t. oppervlakte bijgebouwen Bergstraat 45 te 

Sweikhuizen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In principe en onder voorwaarden akkoord te gaan met het herbouwen van 

bijgebouwen die, in totale oppervlakte, groter zijn dan toegestaan bij de 

bestemming Wonen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren voor uitgaande brief aan initiatiefnemer 

conform genomen besluit. 

Concept Regionale Energiestrategie Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de concept Regionale Energiestrategie  

Zuid-Limburg. 
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Definitieve toetreding Kompas en uittreding BOL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Naar aanleiding van de besluiten van de gemeenteraad van Beekdaelen van 17 

december 2019 en 7 juli 2020, in te stemmen met het laten toetreden van het 

grondgebied ‘voormalig Schinnen’ tot de gemeenschappelijke regeling ISD 

Kompas per 1-1-2021; 

2. Naar aanleiding van de besluiten van de gemeenteraad van Beekdaelen van 17 

december 2019 en 7 juli 2020, in te stemmen met het laten uittreden van het 

grondgebied ‘voormalig Onderbanken’ per 31-12-2021 uit de 

gemeenschappelijke regeling ISD BOL om dit grondgebied per 1-1-2022 te 

laten toetreden tot de gemeenschappelijke regeling ISD Kompas; 

3. Naar aanleiding van het besluit van de gemeenteraad van Beekdaelen van 7 juli 

2020 in te stemmen met de gewijzigde gemeenschappelijke regeling ISD 

Kompas; 

4. De gemeenten Simpelveld, Voerendaal en het DB/AB Kompas conform 

bijgaande conceptbrieven te informeren en te verzoeken tot aansluiting van de 

grondgebieden ‘voormalig Schinnen’ en ‘voormalig Onderbanken’ per de 

genoemde data. 

5. De gemeenten Brunssum, Landgraaf en het DB/AB ISD BOL conform bijgaande 

conceptbrieven in kennis te stellen van de uittreding van grondgebied 

‘voormalig Onderbanken’ per 31-12-2021; 

6. Voor het grondgebied ‘voormalig Schinnen’ de bestaande projectstructuur 

sociale dienst Schinnen per 31-12-2020 te beëindigen. 

7. Wethouders van der Broek en Janssen te machtigen namens het college de 

onderhandelingen te voeren over de uittreding uit de GR ISD BOL met het 

bestuur van ISD BOL en de andere deelnemers. 

Voortgang proces harmonisatie Subsidies, accommodaties en evenementen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitgangspunten voor subsidie, evenementen en 

accommodaties. 

2. In te stemmen met bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de Raadswerkgroep 

ter bespreking alvorens deze te verzending aan de Raad. 

3. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om wijzigingen in de RIB 

aan te brengen naar aanleiding van bespreking in de raadswerkgroep. 

4. De bijlagen bij de raadsinformatiebrief aan college voorleggen om in te 

stemmen met de concepten. 

Veiligheid van medewerkers 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Definitief in te stemmen met de uitvoering van voorgestelde maatregelen voor 

het verbeteren van de fysieke veiligheid binnen de gemeentehuizen. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te versturen 

aan de leden van de gemeenteraad. 
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Verkoop bouwkavel in plan Belboom 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In het kader van de aanvraag om ontheffing verboden handeling bij de 

provincie Limburg een verklaring af te geven op grond van artikel 3 lid 2 van 

het Beleidskader voor de verkoop van bouwkavel aan de aanvragers op basis 

van bijgevoegde concept koopovereenkomst d.d. 12 mei 2020 met de daarbij 

behorende tekening. 

2. Wethouder van der Broek mandaat te verlenen voor het aangaan van de 

definitieve koopovereenkomst. 

* De burgemeester heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en de 

besluitvorming. 
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