Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 10 november
2020
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 3 november 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 3 november vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 3 november 2020 ter kennis te brengen van
de gemeenteraad.
Resultaten cliëntervaringsonderzoek jeugd
Besluit
Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over het
cliëntervaringsonderzoek jeugd 2020 over 2019.
Schriftelijke vragen artikel 32 RvO inzake verbinding Beekdaelen voor
fietsers door aansluiting van de Buitenring op de A76
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de antwoorden op schriftelijke vragen artikel 32 RvO van de
fractie Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake verbinding Beekdaelen voor
fietsers door aansluiting Buitenring op de A76.
2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassingen te doen.
Beleidsregel Social return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De Beleidsregel social return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020 vast te
stellen.
2. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief.
3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassing te doen in
de raadsinformatiebrief en de datum van inwerkingtreding van de beleidsregel
nog aan te passen.
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Sloop zwembad Schinnen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de sloop van het zwembad gelegen aan de Altaarstraat 27
te Schinnen en hiertoe opdracht te verstrekken na aanbesteding volgens de
Inkoop-en aanbestedingsvoorwaarden.
2. In te stemmen met het inzetten van de DUB gelden voor de sloop van
Altaarstraat 27 te Schinnen.
3. In te stemmen met het (voorlopig) inrichten van het perceel als grasveld.
4. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief.
Principeverzoek Wijziging bestemming Raadhuisplein 10 te Amstenrade van
Kantoor naar Wonen
Besluit
Het college heeft besloten in principe en onder voorwaarden medewerking te verlenen
aan het wijzigen van de bestemming Kantoor naar Wonen op de locatie Raadhuisplein
10 te Amstenrade.
Geactualiseerde lijst moties
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van openstaande moties.
2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties ter kennisname door te
leiden via de griffie naar de raad.
3. De gemeentesecretaris te mandateren om nog enkele kleine actuele wijzigingen
aan te brengen.
Huurovereenkomst nieuwe exploitant Boven Water Food & Drinks,
bedrijfsruimte Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde huurovereenkomst
tussen gemeente en nieuwe exploitant voor de exploitatie van de bedrijfsruimte
bekend als Boven Water Food & Drinks Aan de Voeëgelsjtang 1 te Schinveld.
Startdocument uittredingsproces Beekdaelen uit GR ISD BOL.
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het door de directeur van ISD BOL opgestelde
Startdocument uittredingsproces ‘voormalig Onderbanken’.
2. In te stemmen met de daarin opgenomen te nemen besluiten door het college
van B&W van Beekdaelen, te weten:
a. Haute Equipe neemt de werkzaamheden als onafhankelijke externe
deskundige, zoals bedoeld in artikel 28, lid 8 van de GR ISD BOL weer ter
hand;
b. De peildatum voor de berekening van de financiële schade als bedoeld in
artikel 28, lid 7 van de GR ISD BOL wordt vastgesteld op 31-12-2019;
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c. Het adviesrapport van de onafhankelijke externe deskundige dient een
uitwerking te zijn van de op pagina 8 van het startdocument omschreven
opdrachtbeschrijving;
d. Voor de medewerkers van ISD BOL wordt waar mogelijk het principe
‘mens volgt werk’ gevolgd. Tussentijdse inzet van ISD BOL-medewerkers
bij ISD Kompas vindt tot 31-12-2021 plaats op basis van detachering. Bij
gebleken geschiktheid en continuering van de inzet na 31-12-2021 vindt
overgang naar ISD Kompas plaats. Deze overgang wordt in mindering
gebracht op de nog te berekenen wachtgeldverplichtingen.
3. In te stemmen met de informatiebrief van ISD BOL en deze met de bijgevoegde
concept-raadsinformatiebrief door te geleiden naar de raad.
4. In te stemmen met de concept-brieven aan het college van B&W van de
gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf.
5. De portefeuilehouder te mandateren om in de raadsinformatiebrief nog
aanvulling te doen met betrekking tot GR-en en Wet Arhi.
Raadsinformatiebrief tijdelijk wet maatregelen Covid en tussentijds verslag
voorzitter veiligheidsregio ZL
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarbij de Raad in kennis wordt
gesteld van het tussentijdse verslag van de aanpak van de coronacrisis van de
voorzitter Veiligheidsregio Zuid-Limburg.
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarbij de Raad in kennis wordt
gesteld van de ontwikkelingen omtrent de nieuwe Tijdelijke wet maatregelen
COVID-19.
3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de
raadsinformatiebrieven onder punt 1 en 2 op te nemen.
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