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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 14 juli 2020 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 7 juli 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester 

en wethouders van 7 juli 2020 vast te stellen. 

2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van 

burgemeester en wethouders van 7 juli 2020 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Beslissing op bezwaar afgewezen handhavingsverzoek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

Het bezwaarschrift van 22 juli 2019 ontvankelijk en ongegrond te verklaren 

overeenkomstig bijgaand advies en bijgaand besluit. 

Controleprotocol accountantscontrole 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

In te stemmen met het voorstel aan de raad om het controleprotocol 

accountantscontrole 2020 vast te stellen. 

Schriftelijke vragen ex art 32 Vernieuwingsgroep inzake verkeerssituatie 

Hoofdstraat Amstenrade - Provincialeweg Oirsbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen ex artikel 32 RvO van de 

fractie Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake de verkeerssituatie Hoofdstraat 

Amstenrade - Provincialeweg Oirsbeek. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nieuwe ontwikkelingen mee te nemen 

in de beantwoording van bovenstaande vragen. 
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Concept nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 

2021 (harmonisatie) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Tot vaststelling van de concept Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies 

vrijwilligersorganisaties 2021. 

2. De concept Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 

2021 door te geleiden naar de Raadswerkgroep ter bespreking. 

3. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om wijzigingen in het 

concept Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 2021 

aan te brengen naar aanleiding van bespreking in de Raadswerkgroep. 

4. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om het concept Nadere 

subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties 2021 na bespreking 

in de Raadswerkgroep met de door uw College vastgestelde 

Raadsinformatiebrief subsidies, evenementen en accommodaties door te 

geleiden naar de Raad. 

Concept beleidstekst evenementen en concept-subsidieregeling 

(harmonisatie) 

Besluit 

Het college heeft besloten om: 

1. De concept-beleidstekst Harmonisatie Evenementenbeleid en de concept-notitie 

Evenementensubsidie vast te stellen. 

2. De concept-beleidstekst Harmonisatie Evenementenbeleid en de concept-notitie 

Evenementensubsidie door te geleiden naar de Raadswerkgroep ter bespreking. 

3. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om wijzigingen in de 

concept-beleidstekst Harmonisatie Evenementenbeleid en de concept-notitie 

Evenementensubsidie aan te brengen naar aanleiding van de bespreking in de 

Raadswerkgroep. 

4. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om de concept-

beleidstekst Evenementenbeleid en de concept-notitie Evenementen-subsidie 

na bespreking in de Raadswerkgroep met de door uw college vastgestelde 

Raadsinformatiebrief subsidies, evenementen en accommodaties door te 

geleiden naar de Raad. 

  



Pagina 3 
 

Concept beleidstekst accommodatiebeleid (harmonisatie) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Tot vaststelling van de concept-beleidstekst Harmonisatie Accommodatiebeleid 

gemeente Beekdaelen 2021 en voorstel tarieven Beekdaelen binnensport-

buitensport-gemeenschapshuizen 2021. 

2. De concept-beleidstekst Harmonisatie Accommodatiebeleid gemeente 

Beekdaelen 2021en voorstel tarieven Beekdaelen binnensport-buitensport-

gemeenschapshuizen 2021doorgeleiden naar de Raadswerkgroep ter 

bespreking. 

3. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om wijzigingen in het 

concept-beleidstekst Harmonisatie Accommodatiebeleid gemeente Beekdaelen 

2021 en voorstel tarieven Beekdaelen binnensport-buitensport-

gemeenschapshuizen 2021 aan te brengen naar aanleiding van bespreking in 

de Raadswerkgroep. 

4. Portefeuillehouders Essers en Janssen te mandateren om het concept-

beleidstekst Harmonisatie Accommodatiebeleid gemeente Beekdaelen 2021 en 

voorstel tarieven Beekdaelen binnensport-buitensport-gemeenschapshuizen 

2021 na bespreking in de Raadswerkgroep met de door uw College vastgestelde 

Raadsinformatiebrief subsidies, evenementen en accommodaties door te 

geleiden naar de Raad. 

Invoeren digitaal ondertekenen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het afschaffen van de natte handtekening en overgaan tot 

digitale ondertekening van uitsluitend stukken waarvoor dit juridisch 

noodzakelijk is en waaraan afbreukrisico’s verbonden zijn; 

2. In te stemmen met de uitgebreide inkoopstrategie; 

3. In te stemmen met de start van een meervoudig onderhandse aanbesteding;  

4. De aangepaste mandaatregeling vast te stellen. 

Schets PvA eenzaamheidsbestrijding en PvA koplopertraject 

cliëntondersteuning 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de schets voor een plan van aanpak Samen tegen 

Eenzaamheid in Beekdaelen; 

2. In te stemmen met het plan van aanpak Koplopertraject Onafhankelijke 

Cliëntondersteuning Beekdaelen. 
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