Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 15
september 2020
Vaststellen besluitenlijst collegevergadering van 8 september 2020
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 8 september 2020 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 8 september 2020 ter kennis te brengen
van de gemeenteraad.
Algemene ledenvergadering VNG d.d. 25 september 2020
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van de agenda van de (digitale) ALV van de VNG van 25
september 2020 inclusief de bijbehorende stukken;
2. De gemeente Beekdaelen neemt deel aan de ALV van de VNG op 25
september 2020 en heeft besloten dat de burgemeester de gemeente
Beekdaelen op die vergadering zal vertegenwoordigen en de volmacht krijgt
om te mogen stemmen.
Nota van wijziging controleprotocol 2020
Het college heeft besloten in te stemmen met de nota van wijziging inzake het
raadsvoorstel controleprotocol 2020.
Digitale toegankelijkheid
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het plan van aanpak digitale toegankelijkheid.
2. In te stemmen met het aanwijzen van wethouder Quadvlieg als bestuurlijk
verantwoordelijke en de manager Publieksdiensten als ambtelijk
verantwoordelijke.
3. In te stemmen met de toegankelijkheidsverklaring voor de website van
Beekdaelen.
4. De raadsinformatiebrief vast te stellen en deze door te geleiden richting de
raad.

Algemene Plaatselijke verordening gemeente Beekdaelen 2021
Het college heeft besloten de raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen
om de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Beekdaelen 2021 vast
te stellen.
Notitie representatie en protocollen
Het college heeft besloten:
1. Het in de bijlage opgenomen document “Representatie en Protocollen
gemeente Beekdaelen” vast te stellen en toepassen in de voorkomende
gevallen.
2. De portefeuillehouder te mandateren om in het proces in te bouwen dat bij
verzoeken voor een gemeentelijke erepenning vooraf een toetsing wordt
gedaan.
Principeverzoek - Dorpstraat 41a in Jabeek - het realiseren van een
woning in een voormalige praktijkruimte
Het college heeft besloten geen medewerking te verlenen aan het realiseren van
een woning in de voormalige praktijkruimte op het adres Dorpstraat 41a in
Jabeek.
Artikel 32 vragen Beekdaelen Lokaal inzake verzuim
Het college heeft besloten in te stemmen met de antwoorden op de door
Beekdaelen Lokaal gestelde vragen conform artikel 32 RvO inzake verzuim.
Raadsinformatieavond Wonen en Transformatie
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van het programma van de raadsinformatieavond;
2. Kennisgenomen van de Transformatievisie Westelijke Mijnstreek (Atelier
Romain);
3. Kennisgenomen van de Woningbouwbehoefte per kern (STEC, 18 juni
2020).
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