
besluitenlijst 
 

van de vergadering van 

burgemeester en 

wethouders van Heerlen 

van 25 september 2018 

 

 

 

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 

 

de heer M.L. Wilke, 

secretaris/algemeen 

directeur a.i. 

 

mevrouw M. Morina 

bestuurssecretaris 

 

afwezig:  

 

 

registratienummer: 

CVV-18001241 

 

 

openbaar 

  CVV-18001234 

 begrotingswijziging:      

Directie 25000 bevoegdheid: College 

 

Ontwerp openbare besluitenlijst collegevergadering 18 september 2018 

 

  

Besluit: 

De ontwerp openbare besluitenlijst collegevergadering 18 september 2018 

vaststellen. 
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  BWV-18003340 

  begrotingswijziging: Nee     

IV 35020 bevoegdheid: College 

 

(Mede) financiering Centrum Seksueel Geweld Limburg 2018 e.v. jaren. 

  

 

Besluit: 

1. In te stemmen met de doorstart van het Limburgs CSG per 1 

november 2018. 

2.  Voor 2018 € 10.400,-- bij te dragen aan het Centrum Seksueel 

Geweld Limburg namens alle Parkstadgemeenten. 

3.a.   Voor 2019 € 9.600,-- bij te dragen aan het Centrum Seksueel 

         Geweld Limburg namens Heerlen. 

3.b.   Voor 2020 en 2021 jaarlijks € 20.000,-- bij te dragen aan het  

 Centrum Seksueel Geweld Limburg namens Heerlen. 

5.  De 7 Parkstadgemeenten schriftelijk benaderen voor een bijdrage  ad  

€ 90.500,-- (2019: € 17.500,--; 2020 en 2021 elk jaar € 36.500,--). 

 in de jaarlijkse kosten van het Centrum Seksueel Geweld Limburg op 

basis van een bijdrage per inwoner per jaar (periode 2019 – 2021). 

  

  BWV-18003349 

  begrotingswijziging: Nee     

REO 36133 bevoegdheid: College 

 

Aangaan LOI 

 

  

Besluit: 

In principe akkoord te gaan met het bereikte onderhandelingsresultaat 

met betrekking tot de verwerving van M Seven, gevestigd te Amsterdam, 

van het tijdelijk erfpachtrecht op de percelen kadastraal bekend gemeente 

Heerlen sectie D nummers 9852 en 9853 en het daarop aanwezige 

kantoorpand plaatselijk bekend Parallelweg 2 en 2-a, inclusief 

aanhorigheden, zulks voor een koopsom van € 1.600.000,- k.k. en onder de 

voorwaarden zoals vervat in de Letter of Intent (LOI). 
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  BWV-18003342 

  begrotingswijziging:      

REO 36133 bevoegdheid: Raad 

 

Het geven van een zienswijze aangaande de aankoop Parallelweg 2 / 2-a. 

 

  

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

1.      De raad voor te stellen zijn zienswijze kenbaar te maken ten aanzien  

 van het principebesluit van het college, inhoudende: akkoord te gaan  

 met het bereikte onderhandelingsresultaat met betrekking tot de  

 verwerving van M Seven, gevestigd te Amsterdam, van het tijdelijk  

 erfpachtrecht op de percelen kadastraal bekend gemeente Heerlen  

 sectie D nummers 9852 en 9853 en het daarop aanwezige  

 kantoorpand plaatselijk bekend Parallelweg 2 en 2-a, inclusief  

 aanhorigheden, zulks voor een koopsom van € 1.600.000,-  

 k.k. en onder de voorwaarden zoals vervat in de Letter of Intent  

 (LOI). 

2a.     In te stemmen met een investeringskrediet van € 1.605.000,- ten  

 behoeve van de aankoop en bijbehorende aankoopkosten. 

2b.     In te stemmen met het vormen van een reserve ter afdekking van  

 kapitaallasten 'Parallelweg 2a' en een storting in deze reserve te  

 doen van € 1.605.000,-. 

3.      Indien de raad geen zienswijze kenbaar maakt aan het college  

 omtrent het principebesluit, te bepalen dat het besluit geacht wordt  

 definitief te zijn genomen.  

 

  BWV-18003321 

  begrotingswijziging: Nee     

Welzijn 38020 bevoegdheid: College 

 

Subsidieaanvraag Filmhuis De Spiegel 2019 

 

  

Besluit: 

1.  Aan het bestuur van Filmhuis De Spiegel een subsidie te verlenen ter 

hoogte van € 100.000,- voor de activiteiten en exploitatie van het 

Filmhuis in 2019.  

2.  Het verzoek tot het verlenen van een tijdelijke extra subsidie ter 

hoogte van €54.000,- om te voorzien in de transitie naar een 

volwaardig filmhuis af te wijzen 
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  BWV-18003351 

  begrotingswijziging: Nee     

Welzijn 38.010 bevoegdheid: College 

 

Pilot aardgasvrije en frisse basisschool De Horizon 

 

  

 

Besluit: 

1.  Basisschool de Horizon aan te wijzen als pilot voor de eerste 

aardgasvrije school van de gemeente Heerlen, deel uitmakend van 

het door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK) geboden innovatieprogramma. 

2.  In te stemmen met het aanvraagformulier ‘Aardgasvrije school Bs De 

Horizon Heerlen’ en het indienen ervan bij het ministerie van BZK 

voor een decentralisatie-uitkering als bijdrage voor het starten met 

een pilot voor het verduurzamen van het bestaande schoolgebouw De 

Horizon en het schoolgebouw gereed te maken voor een aardgasvrije 

toekomst. 

 

  BWV-18003352 

  begrotingswijziging: Nee     

PuZa 50040 bevoegdheid: College 

 

Voltrekking huwelijken tijdens sloop en bouw stadskantoor 

  

Besluit: 

Gedurende de sloop en bouw van het stadskantoor de in het Stadhuis alle 

geplande huwelijken te verplaatsen naar de Twee Gezusters aan de 

Putgraaf, tenzij het bruidspaar ondanks mogelijke overlast kiest voor 

trouwen in Stadhuis. 

 

  BWV-18003353 

  begrotingswijziging: Nee     

REO 36123 bevoegdheid: Raad 

 

De vaststelling van het bestemmingsplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2018' en 

het exploitatieplan 'Schinkelkwadrant-Zuid'. 

 

Besluit: 

De raad voor te stellen: 

  

1a. Alle reclamanten ontvankelijk te verklaren in hun zienswijzen m.b.t. 

het bestemmingsplan. 
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1b.   De zienswijze ongegrond te verklaren van reclamant 5 conform het 

bepaalde in de bij dit besluit behorende 'Zienswijzenota 

bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2018’.  

1c.   De zienswijze gegrond te verklaren van reclamant 4 conform het 

bepaalde in de bij dit besluit behorende 'Zienswijzenota 

bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2018’.  

1d.   De zienswijze deels gegrond te verklaren van reclamanten 1, 2, 3, 6 

en 7 conform het bepaalde in de bij dit besluit behorende 

'Zienswijzenota bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid 2018’ en 

het bestemmingsplan dienovereenkomstig aan te passen. 

1e.   Het bestemmingsplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2018’ zoals vervat in 

de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting met 

kenmerk NL.IMRO.0917.BP030505W000003-0401 en ondergrond 

o_NL.IMRO.0917.BP030505W000003-0401.dxf gewijzigd vast te 

stellen. 

  

2a.   Reclamant 1 ontvankelijk te verklaren in de zienswijze m.b.t. het 

exploitatieplan. 

2b.   De zienswijze deels gegrond te verklaren van reclamant 1 conform 

het bepaalde in de bij dit besluit behorende 'Zienswijzenota 

exploitatieplan Schinkelkwadrant-Zuid’ en het exploitatieplan 

dienovereenkomstig aan te passen. 

2.     Het exploitatieplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid’ met IMRO 

identificatienummer NL.IMRO.0917.EP030505W000003-0401 

gewijzigd vast te stellen. 

 

 


