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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 8 september 

2020 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 1 september 2020 

Het college heeft besloten:  

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

en wethouders van 1 september 2020 vast te stellen; 

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

burgemeester en wethouders van 1 september 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Aanbod gronden nabij bedrijventerrein de Horsel 

1. Kennis te nemen van het aanbod van de landerijen nabij bedrijventerrein de 
Horsel. 

2. In te stemmen met de afwijzing van het voorstel voor aankoop van de 

landerijen. 

Veiligheid van medewerkers 

Het college heeft besloten: 

1. Definitief in te stemmen met de uitgangspunten voor toegangsbeleid 

van de gemeentelijke gebouwen; 

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

aan de leden van de gemeenteraad. 

BinckBank Tour 2020 

Het college heeft besloten: 

1. Toestemming te geven voor het houden van de BinckBank Tour 2020 op het 

openbare wegennet van de gemeente Beekdaelen op vrijdag 2 oktober 2020; 

2. De portefeuillehouder te mandateren de laatste alinea van de brief nog aan te 

passen. 
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KPI voortgangsrapportage informatie- en archiefbeheer 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde voortgangsrapportage informatie- en 

archiefbeheer 2020 en de voorgestelde aanpak onder paragraaf “Vervolgtraject 

en uitvoering” van dit collegevoorstel; 

2. De portefeuillehouder te mandateren om een begeleidende brief uitgaande van 

het college op te stellen waarin de KPI-voortgangsrapportage aan de provincie 

wordt aangeboden. 

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek WMO 2019 

Het college heeft besloten in te stemmen met de Raadsinformatiebrief over 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020 over 2019. 

GRP 2021-2024 Vaststellen concept GRP incl. heffing en ambitieniveau 

Het college heeft besloten: 

Conform bijgaand raadsvoorstel de raad voorstellen om: 

1. Het bijgevoegde ontwerp GRP Beekdalen 2021-2024 vast te stellen, met dien 

verstande dat de portefeuillehouder mandaat heeft om het raadsvoorstel nog 

aan te vullen;  

2. Vanuit de “reserve in afwachting van harmonisatie beleid” een bedrag ad € 

1.324.151 vrij te laten vallen en toe te voegen aan de voorziening riolering;  

3. Ambitie niveau 3 als voorkeursvariant voor dit GRP te kiezen; 

4. Voor 2021 het rioolrechttarief incl. staffeling vast te stellen waarbij de volgende 

jaren dit tarief een noodzakelijke stijging van 2,4 %, excl. inflatie correctie, 

krijgt waardoor over 8 jaar het kostendekkende tarief is bereikt; 

5. Voor de water gerelateerde extra werkzaamheden bij de Altaarstraat in 

Oirsbeek in 2020 vanuit het rioolfonds, € 325.000,- aanvullend krediet 

beschikbaar te stellen; 

6. Voor de water gerelateerde extra werkzaamheden bij de Markt in Oirsbeek in 

2020 vanuit het rioolfonds, € 160.000,- aanvullend krediet beschikbaar te 

stellen. 

Kleine maatregelen van de water- en modderoverlast 17 juni 2020 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voorstellen om in te stemmen 

met de aanpak van kleine acute wateroverlastlocaties buiten het GRP om en 

hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van  

€ 82.545,00;  

2. In te stemmen met de bijgaande begrotingswijziging, nummer 7.2 

Markt(geld)verordening gemeente Beekdaelen 2021 

Het college heeft besloten:  

1. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voorstellen om de 

Marktverordening gemeente Beekdaelen 2021 en de Marktgeldverordening 

gemeente Beekdaelen 2021 vast te stellen; 

2. De portefeuillehouder heeft mandaat om de financiële paragraaf van het 

raadsvoorstel nog aan te passen. 
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Ontwikkeling Kloosterlaan 2 Schinveld 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde ontwerpbeschikking ten behoeve van de bouw 

van een zorgcomplex met 16 zorgstudio’s aan de Kloosterlaan 2 in Schinveld; 

2. De raad voorstellen conform concept raadsvoorstel een verklaring van geen 

bedenkingen, ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

en artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht, te verlenen voor het bouwen van 

een zorgcomplex met 16 zorgstudio’s aan de Kloosterlaan 2 te Schinveld; 

3. De raad eveneens voorstellen de verdere afdoening te delegeren aan het 

college indien er geen zienswijzen worden ingediend; 

4. De portefeuillehouder te mandateren om in het raadsvoorstel nog een 

aanvulling te doen. 

Reactie beschouwing ‘Beekdaelen Lokaal’ 

Het college heeft besloten:  

1. In te stemmen met de reactie op de beschouwing van ‘Beekdaelen Lokaal’; 

2. De brief door te leiden via de griffie naar de gemeenteraad; 

3. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig nog aanpassingen te 

doen. 

Stedenbouwkundig plan de Gijselaar 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitgangspunten van de gebiedsontwikkeling de Gijselaar 

(gemeentelijke deel); 

2. In te stemmen met het bijgevoegd stedenbouwkundigplan de Gijselaar van 

architectenbureau Humblé Martens Willems;  

3. Het stedenbouwkundigplan middels een informatiedag in september te delen 

aan de inwoners van Amstenrade;  

4. De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de gebiedsontwikkeling 

de Gijselaar met een raadsinformatiebrief; 

5. De portefeuillehouder te mandateren om de financiële paragraaf nader te 

bezien. 

Subsidievaststelling 2019 bibliotheken 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de (financiële) jaarverslagen 2019 van de drie 

bibliotheekorganisaties in Beekdaelen: Stichting Bibliotheek Landgraaf-
Onderbanken, Stichting Openbare bibliotheek Nuth en Stichting De Domijnen; 

2. De subsidie 2019 aan de openbare bibliotheken vast te stellen op resp.: € 
182.811 (bibliotheek Landgraaf-Onderbanken), € 392.797 (Openbare 

bibliotheek Nuth) en € 168.250 (bibliotheek De Domijnen locatie Amstenrade) 
via bijgevoegde concept beschikkingen. 

3. Kennis te nemen van het feit dat De Domijnen een pro forma begroting 2021 

heeft ingediend die als gevolg van loonkostenstijging en prijsindexering (net als 
voorgaand jaar) relatief hoog uitvalt. 

4. Kennis te nemen van het proces van harmonisatie bibliotheekbeleid. 
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Wijziging Verordening Jongerenlintje 

Het college heeft besloten: 

1. Mevrouw Odile Wolfs, (interim) burgemeester van de voormalige gemeente 

Onderbanken, te benoemen tot voorzitter van de selectiecommissie 

Jongerenlintje voor de periode tot aan de evaluatie van het Jongerenlintje (eind 

2021); 

2. De raad conform bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen om in te 

stemmen met de wijziging van artikel 7 van de ‘Verordening van de 

gemeenteraad van de gemeente Beekdaelen houdende regels omtrent 

toekennen jongerenlintje’. 

Harmoniseren IBOR 2021 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voorliggend raadsvoorstel voor vaststellen van het 

geharmoniseerde beleid van de openbare ruimte voor 2021; 

2. De portefeuillehouder te mandateren om de tekst in het raadsvoorstel over LED 

nog aan te passen. 

Geactualiseerde raadsvoorraadagenda versie 8 september 2020 

Het college heeft besloten in te stemmen met de concept raadsvoorraadagenda met 

dien verstande dat de gemeentesecretaris mandaat heeft om nog actuele 

aanpassingen te doen. 
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