Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 9 maart 2021
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 2 maart 2021
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 2 maart 2021 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 2 maart 2021 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.
Gunning meervoudig onderhandse aanbesteding architect en civiel kundig
bureau gebiedsontwikkeling de Gijselaar te Amstenrade
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de gunning meervoudig onderhandse aanbesteding ontwerp
t.b.v. nieuwbouw kleed-/clubgebouw VV Amstenrade en herinrichting MFC
Koeteleboet te Amstenrade aan de firma Wehrung architecten.
2. In te stemmen met de gunning meervoudig onderhandse aanbesteding civiel
kundig ontwerp gebiedsontwikkeling de Gijselaar aan de firma PlanburoB.
Uitvoering motie Noodfonds Covid-19 m.b.t. gemeenschapshuizen, natte
horeca en speeltuinen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het uitvoeren van een inventarisatie naar de financiële
ondersteuning bij de gemeenschapshuizen, de zogeheten ‘natte’ horeca en de
speeltuinen in Beekdaelen ten gevolge van de coronacrisis en ter uitvoering van
de motie ‘Noodfonds Covid-19 Beekdaelen’.
2. De manager van de afdeling Sociaal mandaat te verlenen om na toetsing van
de aangeleverde gegevens zoals genoemd onder beslispunt 1, een financiële
bijdrage te verlenen van maximaal 7500 per geval tot maximaal 100 duizend
euro in totaal, ten laste van het het coronafonds.
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Beëindiging overeenkomsten Tennisaccommodaties voormalig gemeente
Nuth
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De betreffende tennisclubs nogmaals schriftelijk wijzen op de eerder gemaakte
afspraken betreffende het gebruik van de tennislocaties in Schimmert en
Wijnandsrade;
2. Alvorens de brief aan de betreffende tennisclubs te verzenden de inhoud
daarvan via de portefeuillehouder mondeling te laten mededelen aan de
besturen van deze clubs.
3. Indien de afspraken niet binnen een termijn van twee weken alsnog worden
nagekomen juridisch stappen te zetten.
Implementatie aanpak 'Zo doen we dat in Parkstad' - grip op verbonden
partijen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de aanpak zo doen we dat in Parkstad/Samen Grip Op
Verbonden Partijen en de implementatie daarvan in de gemeentelijke
organisatie.
2. In te stemmen met de (actieve) deelname aan de regionale (ambtelijke)
werkgroep.
3. In te stemmen met de deelname aan het adoptiemodel, waarmee één
gemeente, eventueel met een tweede gemeente, als ‘back up’ zich namens de
andere deelnemende gemeenten op ambtelijk niveau ‘specialiseert’ in een
gemeenschappelijke regeling.
4. In te stemmen met de opdrachtverlening aan de regionale (ambtelijke)
werkgroep om ook te adviseren over de mogelijke effecten en risico’s van
gemeenschappelijke regelingen in oprichting.
5. In te stemmen met het - vooruitlopend op de op handen zijnde wijziging van de
Wet gemeenschappelijke regelingen - creëren van nader inzicht in de formeel
vastgelegde afspraken per gemeenschappelijke regeling en van hieruit te
voorzien in sturings- en handelingsmogelijkheden.
Zonnepark Schinveld-West - Stand van zaken + beplantingsplan
Besluit
1. Kennis te nemen van de voortgang van de aanleg van het zonnepark SchinveldWest en de landschappelijke inpassing.
2. In te stemmen met het laten uitvoeren van het beplantingplan.
3. In te stemmen met het verhogen van het budget groen eenmalig voor 2021
met € 12.947,00 en eenmalig met kosten voor bewatering (max 6000 euro) en
structureel met € 3.907. Bijraming vindt plaats tijdens het samenstellen van de
1e bestuursrapportage 2021.
4. Het structureel onderhoud in de toekomst meenemen in het gemeentelijk
cluster groenonderhoud.
5. De portefeuillehouder te mandateren voor de verwerking van de financiele
vertaling van dit besluit in overleg met de wethouder financien.
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