Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 9 februari 2021
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 2 februari 2021
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 2 februari 2021 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 2 februari 2021 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.
Aanwijzen Directeur Publieke Gezondheid tot toezichthouder in het kader van
de Wet Kinderopvang
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De directeur publieke gezondheid (DPG) van de GGD aanwijzen tot
toezichthouder in het kader van de Wet Kinderopvang, inclusief toezicht op de
naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid
gestelde regels in de kinderopvang.
2. De directeur publieke gezondheid (DPG) van de GGD mandaat verlenen om de
bevelen te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een gedraging of
activiteit in of vanuit een kindercentrum, indien door die gedraging of activiteit
een ernstige vrees voor de onmiddellijke verspreiding van het virus SARS-CoV2 ontstaat, een en ander binnen de kaders van artikel 58n Wet publieke
gezondheid (= bevoegdheid burgemeester)
Artikel 32 vragen, Kasteelpark Amstenrade
Besluit
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van de artikel 32 vragen van de fractie CDA inzake de
openstelling van Kasteelpark Amstenrade;
2. Besloten in te stemmen met de antwoorden in bijgevoegde conceptbrief en
deze te versturen aan de leden van de gemeenteraad.
3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassingen te doen in
het antwoord op vraag 1.
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Hersteloperatie gedupeerden toeslagenproblematiek
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de machtiging van de Belastingdienst/Toeslagen aan de
gemeente om gedupeerden te benaderen in kader van de hersteloperatie
toeslagenaffaire;
2. In te stemmen met de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht tussen Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde;
3. De uitoefening van de in de machtiging genoemde werkzaamheden door te
verlenen aan ISD BOL en ISD Kompas, voor zover het gezinnen uit Beekdaelen
betreft die reeds ondersteuning ontvangen vanuit de sociale diensten.
Principeverzoek Daelderpad 1 in Nuth - Het vestigen van een woon-zorginstelling in een Rijksmonument
Besluit
Het college heeft besloten in principe en onder voorwaarden akkoord te gaan met het
voornemen om op de locatie Daelderpad 1 een woon-zorg-instelling te vestigen.
Hagerweg 20 in Oirsbeek – Uitbreiding campingterrein High Chaparral
Besluit
Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het
principeverzoek om het campingterrein aan de Hagerweg 20 in Oirsbeek uit te breiden
onder de voorwaarde dat er in de nieuwe situatie sprake is van een goede
landschappelijk inpassing.
Uitgangspunten berekeningssytematiek uittreedsom ISD BOL
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de volgende uitgangspunten voor de berekeningssytematiek
financiële schade uittreding ISD BOL:
a.
Als basisdocument geldt de jaarrekening 2019 ISD BOL (gerealiseerde
kosten en balans per 31-12-2019), waarbij:
- eenmalige over- en onderschrijdingen van de structurele budgetten uit
de jaarrekening 2019 niet worden betrokken bij de bepaling van de
omvang van de uittreedsom;
- bedragen die gelden als onderlegger voor de bepaling van de hoogte
van de uittreedsom duidelijk zijn te herleiden in de jaarrekening 2019;
b.
Structurele lasten (personeelskosten/salarissen, contracten, activa, lening,
overige kosten bedrijfsvoering) worden verdeeld op basis van de
overeengekomen verdeelsleutel, te weten het aantal cliënten voor het
grondgebied Onderbanken per 31-12-2019, waarbij:
- de kosten met betrekking tot de gehele formatie inzichtelijk worden
gemaakt, waarna een verdieping plaatsvindt ten aanzien van de
directe formatie. Vanuit de directe formatie wordt invulling gegeven
aan het principe ‘mens volgt werk’ en resulteert in een verlaging van
de uittreedsom;
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-

het deel van de variabele kosten dat daalt als gevolg van een wijziging
in het aantal cliënten/ medewerkers niet worden meegenomen in de
bepaling van de uittreedsom;
- contracten of andere kosten die binnen vijf jaar stoppen, voor de
bepaling van de uittreedsom, alleen het totaalbedrag genomen wordt
van de kosten tot het eind van die periode;
c.
Indien contracten meerjarig verlopen, wordt de prijsindex (Prijs Bruto
Binnenlands Product) conform pagina 44 van de meicirculaire 2020
gehanteerd en dat is 1,8%;
d.
Indien wordt gekozen voor betaling in een keer wordt voor de berekening
van de Netto Contante Waarde een rentepercentage gehanteerd van
0,5%, die is afgeleid van het gemiddelde van de omslagrentes uit de 3
jaarrekeningen 2019 van de deelnemende gemeenten en waarbij rekening
is gehouden met de realistische marktrente;
e.
Berekening verdeelsleutel. Conform jaarrekening is het totaal aantal
klanten bij ISD BOL per 31-12-2019; 1791, waarvan Onderbanken 108,
Brunssum 743, Landgraaf 940. Aandeel Onderbanken 108/1791 = 6,03%;
f.
Alle incidentele kosten die rechtstreeks te relateren zijn aan de uittreding
komen volledig voor rekening van de uittredende partij en dienen zoveel
mogelijk vooraf inzichtelijk te worden gemaakt, waarbij:
- het van belang is duidelijkheid te hebben over welke incidentele kosten
het gaat en dit zoveel mogelijk vooraf te kwantificeren en hiertoe
afstemming dient plaats te vinden met ISD Kompas.
2. In te stemmen met de conceptbrieven aan het college van B&W van de
gemeente Brunssum en de gemeente Landgraaf.
Besluitvorming n.a.v. takendiscussie GR Stadsregio Parkstad Limburg
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De strategische agenda Parkstad Limburg 2021-2030 vast te stellen.
2. Aan de raad toestemming te vragen om de gewijzigde GR te mogen treffen.
3. Kennis te nemen van het document ‘taken en bevoegdheden van de
bestuurscommissies’.
4. Kennis te nemen van het samenvoegen van de bestaande bestuurscommissies
ruimte en mobiliteit.
5. Kennis te nemen van de voorgestelde begrotingswijziging.
6. Kennis te nemen van de brief van het dagelijks bestuur van de Stadsregio
Parkstad Limburg aan het college van B&W van Beekdaelen van 25 januari
2021 inzake reactie op concept besluitvorming n.a.v. takendiscussie GR
Stadsregio Parkstad.
7. Deze documenten door te leiden ter behandeling in de raad.
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Beantwoording artikel 32 vragen D66 inzake zonnepark Schinveld-West
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de (bijgevoegde) beantwoording van de vragen conform
artikel 32 RvO van de fractie D66 Beekdaelen inzake zonneweide Schinveld
West.
2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele aanpassing te doen over
het voorleggen van een (nader) plan voor groenaanleg en onderhoud met
financiële consequenties aan het college.
Eerste begrotingswijziging 2021 GR WOZL
Besluit
Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om
in te stemmen met de door WOZL vast te stellen eerste begrotingswijziging 2021
WOZL en geen zienswijze in te dienen.
Eerste begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad
Besluit
Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om
in te stemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen eerste begrotingswijziging
2021 WSP Parkstad en geen zienswijze in te dienen.
Jaarrekening GR Vixia 2019-2020
Besluit
Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om:
1. In te stemmen met het (voorlopige) jaarverslag en de (voorlopige) jaarrekening
2019-2020 van de GR Vixia en geen zienswijze in te dienen;
2. In te stemmen met het aanwenden van de vrijval voorziening treasurystrategie
Vixia ad 111.913,- euro als mogelijke compensatie van eventuele tekorten
ingevolge de Participatiewet vanaf 2021;
3. In te stemmen met het oormerken van de liquidatie-uitkering ad 41.000,- euro
ten behoeve van mogelijke aanwending voor onze doelgroep bij
Participatiebedrijf Vidar, middels de vorming van een reserve 'Participatiebedrijf
Vidar'.
Raadsinformatiebrief inzake update rondom uitvoering en handhaving
coronamaatregelen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. in te stemmen met de inhoud en verzending van de raadsinformatiebrief inzake
update rondom uitvoering en handhaving coronamaatregelen.
2. De portefeuillehouder te mandateren om de tabel in de raadsinformatiebrief
nog aan te passen.
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Collegevoorstel gunningsadvies 1-jarige groenbestekken
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Opdracht verlenen voor de 7 onderhoudsbestekken Groen aan de economisch
meest voordelige inschrijvers overeenkomstig de bijgevoegde
gunningsadviezen.
2. De kosten te dekken vanuit de gezamenlijke begrotingsposten groen.
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