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Openbare besluiten van de B&W-vergadering van 14 januari 2020 

Besluitenlijst college B&W-vergadering van 7 januari 2020 

1. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 7 

januari 2020. 

Besluit: akkoord 

2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 7 januari 2020 ter 

kennisneming geven aan de raad. 

Besluit: akkoord 

Optreden als gelimiteerde achtervangpositie voor geldleningen van Wonen 

Zuid 

1. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te 

stemmen met de uitbreiding van de huidige achtervangpositie van de gemeente 

Beekdaelen bij Wonen Zuid (WSW-borging) met € 20 miljoen voor nieuwe 

geldleningen. 

Besluit: akkoord 

2. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te 

stemmen met de bijgevoegde achtervangovereenkomst. 

Besluit: akkoord 

3. In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief inzake uitbreiding huidige 

achtervangpositie van de gemeente Beekdaelen bij Wonen Zuid en deze door te 

geleiden naar de raad. 

Besluit: akkoord met mandaat portefeuillehouder om de raadsinformatiebrief 

nog aan te passen m.b.t. termijn voor wensen/bedenkingen. 

Beantwoording artikel 32 vragen D66 inzake regeling reductie 

energieverbruik 

1. Kennis te nemen van de artikel 32 RvO-vragen van de fractie D66 Beekdaelen 

inzake regeling reductie energieverbruik. 

Besluit: kennisgenomen van 

2. In te stemmen met de concept beantwoording van de artikel 32 RvO-vragen 

van de fractie D66 Beekdaelen inzake regeling reductie energieverbruik. 

Besluit: akkoord met mandaat secretaris/directeur om het antwoord op de 

vragen 1 en 2 nog aan te passen. 
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Raadsinformatiebrief CEO 2018 

1. Instemmen met de raadsinformatiebrief over cliëntervaringsonderzoek Wmo 

2019 over 2018. 

Besluit: akkoord met mandaat secretaris/directeur om de raadsinformatiebrief 

nog inhoudelijk aan te passen voor wat betreft het communicatie-aspect. 

Besluit over toegekende Jongerenlintjes 2019 kenbaar maken aan de 

gemeenteraad 

1. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept raads-informatiebrief 

over de toegekende Jongerenlintjes in 2019 en deze op te nemen op de 

eerstvolgende lijst van ingekomen stukken voor de raad (4 februari 2020). 

Besluit: akkoord met mandaat portefeuillehouder om de raadsinformatiebrief 

nog aan te passen voor wat betreft het niet uitnodigen van de leden van de 

raad voor de uitreiking van de jongerenlintjes. 
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