
ontwerp 

besluitenlijst 
 

van de vergadering van 

burgemeester en 

wethouders van Heerlen 

van 07 april 2020 

 

aanwezig: 

de heer E.G.M. Roemer, 

wnd. burgemeester; 

mevrouw A.W.A Keulen 

de heren 

M.E.E. de Beer 

C.M.J.P. Claessens 

J.M.M. Clemens 

F.G. Simons 

P.M.A. van Zutphen, 

wethouders 

 

mevrouw L. Schouterden, 

secretaris a.i. 

 

mevrouw M. Morina, 

bestuurssecretaris 

 

afwezig: 

 

 

 

 

 

openbaar 

CVV-20000150 Bevoegdheid: College     

 

Collegevoorstel   

 
Openbare besluitenlijst collegevergadering 31 maart 2020. 

 
Besluit: 

De ontwerp openbare besluitenlijst collegevergadering 31 maart 2020 vaststellen. 

 

BWB-20000266 Bevoegdheid: College     

Economie  Collegevoorstel   

 
Subsidieverlening Raboronde Heerlen 2020 

 
Besluit: 

Aan de Stichting Cyclocross voor de organisatie van de RaboRonde Heerlen 2020 

onder de voorwaarde dat een evenementenvergunning verleend wordt, een 

subsidie te verlenen bestaande uit:  

a. maximaal €35.000 evenementensubsidie, waarvan €5.000,- specifiek als 

 bijdrage voor de deelname van een Nederlandse top 5 wielrenner. 

b. maximaal €28.774,- voor verkeersvoorzieningen o.b.v. een door de 

 organisator  van het evenement ingediend verkeersplan/tekening. 

 

BWB-20000262 Bevoegdheid: College     

Ruimte  Collegevoorstel   

 
Besluit uitgifte Parkeervergunningen Heerlen 2020 en aanwijzingsbesluit 

betaald en vergunning parkeren 2020. 

 
Besluit: 

1. Onder intrekking van het 'Besluit uitgifte parkeervergunningen Heerlen 2019' 

 het 'Besluit uitgifte parkeervergunningen Heerlen 2020' vast te stellen met 

 daarin opgenomen de volgende wijzigingen: 

   a. Het aantal uit te geven vergunningen in vergunningsector 105 wordt  

  verhoogd tot 131 stuks; 

    b. De mogelijkheid tot uitgeven van kraskaarten voor  Coriovallumstraat 32A 

  t/m 40 in vergunningsector 105 is toegevoegd; 

    c. De mogelijkheid tot uitgeven van kraskaarten voor Op de Nobel in  

  vergunningsector 102 is toegevoegd; 

    d. Tekstuele fouten (straatnamen, nummering) zijn hersteld. 

2. Onder intrekking van het 'Aanwijzingsbesluit betaald en vergunning parkeren 

 Heerlen 2019' het 'Aanwijzingsbesluit betaald en vergunning parkeren 2020' 

 vast te stellen met daarin de volgende wijzigingen: 

    a. Akerstraat  ter hoogte van huisnummer 90 – 90B – 92 zijn als combi- 

  parkeerplaatsen toegevoegd aan vergunningsector 101; 

    b. Tekstuele fouten (straatnamen, nummering) zijn hersteld. 
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3. De BsGW verzoeken om de naheffingsaanslagen die onderwerp zijn van de 

 beroepsprocedure met kenmerk ROE 20 / 89 PARKBL in te trekken. 

 

BWB-20000264 Bevoegdheid: College     

Organisatie  Collegevoorstel   

 
Geheimhouding documentatie verrekening kosten Maankwartier tussen 

Weller en gemeente. 

 
Besluit: 

1. Ingevolge artikel 55, eerste lid Gemeentewet jo artikel 10 eerste lid sub c en 

 tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen 

 voor de duur van 10 jaren ten aanzien van de volgende documenten: 

    a. memo inventarisatie verrekeningen Weller-gemeente - beschrijving  

  issues; 

    b. memo inventarisatie verrekeningen Weller-gemeente - bestuurlijk advies; 

    c. 20190930 - Inventarisatie discussies Weller en Gemeente Heerlen 

2. Voor de leden van de raad de volgende documenten gedurende twee weken 

 ter inzage te leggen op de griffie, onder oplegging van geheimhouding voor 

 de duur van 10 jaren ingevolge artikel 25, tweede lid Gemeentewet jo artikel 

 10 eerste lid sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid van bestuur: 

    a. memo inventarisatie verrekeningen Weller-gemeente - beschrijving  

  issues; 

    b. memo inventarisatie verrekeningen Weller-gemeente - bestuurlijk advies; 

    c. 20190930 - Inventarisatie discussies Weller en Gemeente Heerlen 

 

BWB-20000265 Bevoegdheid: Raad     

Organisatie  Raadsvoorstel   

 
Geheimhouding documentatie verrekening kosten Maankwartier tussen 

Weller en gemeente. 

 

Besluit: 

In gevolge artikel 25, derde lid van de Gemeentewet de raad voor te stellen: 

  

Het geheimhoudingsbesluit van het college van burgemeester en wethouders (d.d. 

30 maart 2020 en reg.nr. BWV-20000377) inhoudende: 

voor de leden van de raad de volgende documenten (gedurende twee weken) ter 

inzage te leggen op de griffie, onder oplegging van geheimhouding voor de duur 

van 10 jaren ingevolge artikel 25, tweede lid Gemeentewet jo artikel 10 eerste lid 

sub c en tweede lid sub b Wet openbaarheid: 

a. memo inventarisatie verrekeningen Weller-gemeente - beschrijving issues; 

b. memo inventarisatie verrekeningen Weller-gemeente - bestuurlijk advies; 

c. 20190930 - Inventarisatie discussies Weller en Gemeente Heerlen 

te bekrachtigen. 



Pagina 3 van 4 
 

 

b
e
s
lu

it
e
n
li
js

t 
b
&

w
 

 

BWB-20000263 Bevoegdheid: College     

Economie  Beantwoording artikel 33 vragen   

 
Beantwoording vragen van de heer C. Hesse (SP) inzake Toekomst 

woningbouw Slakhorst in Hoensbroek 

 
Besluit: 

De vragen van de heer C. Hesse (SP) inzake Toekomst woningbouw Slakhorst in 

Hoensbroek te beantwoorden conform de antwoordbrief. 
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