
1 
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 26 januari 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 19 januari 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 19 januari 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 19 januari ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Algemene ledenvergadering VNG d.d. 12 februari 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de agenda van de (online) ALV van de VNG van 

12 februari 2021 inclusief de bijbehorende stukken. 

Het college heeft besloten de gemeentesecretaris namens het college te laten 

deelnemen aan de ALV van de VNG op 12 februari 2021 en de gemeente Beekdaelen 

op de ALV te vertegenwoordigen. 

Beantwoording Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake 

lening Enexis 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met beantwoording van Artikel 32 vragen 

over de lening Enexis gesteld door Beekdaelen Lokaal. 

Beleidslijn omtrent het toepassen van het primaat van collectief 

vraagafhankelijk vervoer (CVV) 

Besluit 

Het college heeft besloten de huidige beleidslijn omtrent het toepassen van het 

primaat van collectief vraagafhankelijk vervoer (CVV) te continueren. 
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Verweerschrift bestemmingsplan Thull 

Besluit 

1. Het college heeft kennisgenomen van twee beroepsschriften. 

2. Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van het verweerschrift 

en dit in te dienen bij de Raad van State. 

Nadere regels Wmo Opvang en Beschermd wonen gemeente Beekdaelen 

2020 

Besluit 

Het college heeft besloten de "Nadere regels Wmo Opvang en Beschermd Wonen 

gemeente Beekdaelen 2020" met terugwerkende kracht vast te stellen met 

ingangsdatum 1-10-2020. 

Raadsinformatiebrief inzake update voortgang WoonWijzerWinkel 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de informatiebrief ‘Status start WoonWijzerWinkel Zuid 

Limburg BV (WWW)’. 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en 

de informatiebrief ‘Status start WoonWijzerWinkel Zuid Limburg BV (WWW)’ 

aan de raad.  

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassingen te doen in 

de raadsinformatiebrief ten aanzien van de Beekdaelense cijfers. 

Raadsinformatiebrief inzake update m.b.t. het coronavirus en de bestrijding 

daarvan – nr. 1 van 2021 

Besluit 

De burgemeester heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief waarbij 

de raad in kennis wordt gesteld van de voortgang van de bestrijding van het corona-

virus met dien verstande dat de laatste actualisatie ontwikkelingen hier nog in 

verwerkt worden. 

Het college heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief zoals vermeld onder 1 

waarbij de raad in kennis wordt gesteld van de voortgang van de bestrijding van het 

coronavirus. 
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Actualisatie openstaande moties en toezeggingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande 

toezeggingen. 

2. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande moties. 

3. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen ter kennisname 

doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

4. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties ter kennisname 

doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

5. De secretaris/directeur te mandateren om nog actuele en tekstuele wijzigingen 

in de actualisatie van de openstaande moties en toezeggingen te doen. 
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