Openbare besluiten van de B&W-vergadering van 12 november 2019
Besluitenlijst college B&W-vergadering van 5 november 2019
1. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 5 november
2019.
Besluit: akkoord
2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 5 november 2019 ter
kennisneming geven aan de raad.
Besluit: akkoord
Uitspraak van de Rechtbank Limburg d.d. 9 oktober 2019
1. De uitspraak van de Rechtbank Limburg van 9 oktober 2019 (Zaaknummer: ROE
18/3192) voor kennisgeving aan te nemen.
Besluit: kennis genomen van
2. De door de rechtbank uitgesproken proceskostenveroordeling te voldoen en een nieuw
besluit op bezwaar in voorbereiding te nemen met inachtneming van de betreffende
uitspraak.
Besluit: akkoord
Toekenning straatnaam aan pad achter voormalige Wieldersschool de Schatkist
kern Schinveld
1. “Schatkisthof” als naam toekennen aan het nieuw aan te leggen pad achter de voormalige
basisschool de Schatkist aan de Schoolstraat in Schinveld.
Besluit: akkoord
Financiële ondersteuning ZLF Schimmert 2020
1. Instemmen met het verstrekken van een incidentele subsidie van € 20.000,- aan de
stichting ZLF Schimmert 2020 ten behoeve van de organisatie van het ZLF te Schimmert.
Besluit: akkoord
Tweede bestuursrapportage 2019 ISD BOL
1. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel, waarin de raad wordt voorgesteld kennis te
nemen van de tweede bestuursrapportage 2019 ISD BOL en geen zienswijze in te dienen.
Besluit: akkoord
B&W voorstel belastingverordeningen 2020
1. In te stemmen met het voorstel aan de Raad om de volgende belastingverordeningen: 1.
Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020; 2.
Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 en bijbehorende
tarieventabel; 3. Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 20202021; 4. Verordening op de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen 2020; 5.
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Legesverordening gemeente Beekdaelen 2020 en bijbehorende tarieventabel; vast te
stellen.
Besluit: akkoord met dien verstande dat m.b.t. de concept verordening op de heffing en
invordering van toeristenbelasting 2020-2021 geen tariefdifferentiatie zal plaatsvinden voor
wat betreft campings en dat alle in dit collegevoorstel opgesomde verordeningen via aparte
raadsvoorstellen ter besluitvorming naar de raad worden gebracht.
Controleprotocol 2019
1. Instemmen met het voorstel aan de raad om het controleprotocol accountantscontrole
2019 vast te stellen.
Besluit: akkoord
Benoeming leden selectiecommissie Jongerenlintje
1. De zeven personen, genoemd in de bijlage ‘Samenstelling selectiecommissie
Jongerenlintje’, te benoemen als leden van de selectiecommissie voor een periode van drie
jaar.
Besluit: akkoord
Tweede bestuursrapportage 2019
1. In te stemmen met het bijgaande raadsvoorstel inzake de tweede bestuursrapportage
(burap) 2019 van de gemeente Beekdaelen.
Besluit: akkoord met dien verstande dat de ‘stand van zaken projectrapportage’ nog met de
2e burap 2019 dient te worden meegezonden en dat het bijbehorende raadsvoorstel nog
wordt aangevuld met een tekstpassage over ‘komborden’ en de aanleg fietspad
Thermiekstraat Nuth (punt 3 van het raadsvoorstel).
Opheffing GR Vixia én Wsw-uitvoering door Participatiebedrijf Westelijke
Mijnstreek via buitengemeente-methodiek ingaande 1-1-2020
1. In te stemmen met het besluit tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Vixia
met ingang van 1 januari 2020.
Besluit: akkoord
2. Kennis te nemen van het ‘liquidatieplan opheffing gemeenschappelijke regeling Vixia’.
Besluit: kennis genomen van
3. Ten aanzien van het ‘liquidatieplan opheffing gemeenschappelijke regeling Vixia’ geen
bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Vixia.
Besluit: akkoord
4. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om
ten aanzien van het ‘liquidatieplan opheffing gemeenschappelijke regeling Vixia’ geen
bedenkingen kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke
regeling Vixia.
Besluit: akkoord
5. Kennis te nemen van de overdracht van de aandelen Vixia B.V., van de
gemeenschappelijke regeling Vixia naar de gemeente Sittard-Geleen met ingang van 1
januari 2020.
Besluit: kennis genomen van
6. Kennis te nemen van de ‘overeenkomst overgang Wsw-personeel’.
Besluit: kennis genomen van
7. In te stemmen met het aangaan van een ‘tripartite overeenkomst buitengemeentemethodiek’ tussen de gemeenten Beekdaelen, Sittard-Geleen en de gemeenschappelijke
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regeling Participatiebedrijf Wsw (waarin wordt geregeld dat het werkgeverschap van de
Beekdaelense Vixia-medewerkers overgaat naar deze gemeenschappelijke regeling en hun
Wsw-uitvoering vanaf 1 januari 2020 voor een periode van 5 jaren wordt belegd bij het
Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek), op voorwaarde dat de raad hier geen wensen en
bedenkingen over kenbaar maakt.
Besluit: akkoord met de laatste wijzigingen d.d. 11 november 2019.
8. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om ten
aanzien van de ‘tripartite overeenkomst buitengemeente-methodiek’ geen wensen en
bedenkingen ex artikel 169 lid 4 Gemeentewet kenbaar te maken.
Besluit: akkoord met de laatste wijzigingen d.d. 11 november 2019.
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