
Pagina 1 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 16 maart 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 9 maart 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 9 maart 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 9 maart 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Kennisnemen van besluitenlijst spoedprocedure college B&W vergadering 

van 11 maart 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van de spoedprocedure B&W 

vergadering van 2020: 

− Herverdeling gemeentefonds 

Het college heeft besloten in te stemmen met de verzending van 

bijgevoegde brief namens de Parkstadgemeenten naar de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Beslissing op bezwaar - Verkeersbesluit Julianastraat (Merkelbeek) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De twee bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaarschriften van 

respectievelijk 10 september 2020 en 18 november 2020. 

2. De twee onder beslispunt 1 genoemde bezwaarschriften ongegrond te verklaren 

overeenkomstig het advies van de ambtelijke bezwaarbehandelaar van 9 maart 

2021. 
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Schriftelijke vragen artikel 32 RvO BL inzake Markt Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de (bijgevoegde) beantwoording van de vragen conform 

artikel 32 RvO van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake herinrichting Markt 

Nuth. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om het antwoord op vraag 4 aan te 

vullen. 

Schriftelijke vragen ex art 32 CDA inzake voetgangerstunnel onder N274 

t.h.v. Echterbaan 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde concept beantwoording 

van de artikel 32 vragen van het CDA over het tunneltje onder de N274 en de 

portefeuillehouder(s) te machtigen wijzigingen door te voeren. 

Visiedocument interne beheersing 'Beekdaelen in control' 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het visiedocument interne beheersing ‘Beekdaelen in 

control’. 

2. Het visiedocument doorgeleiden naar de auditcommissie 

Vervanging leaseauto's rayonopzichters 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het vervangen van de huidige leaseauto’s door 3 nieuwe 

(elektrische) leaseauto’s voor de rayonopzichters. 

2. In te stemmen met het opvragen van offertes zoals omschreven in dit voorstel 

en bijbehorende inkoopstrategie. 

3. De huidige auto van 1 van de rayonopzichters welke eigendom is verkopen. 

4. De coördinator Buitendienst, M. Spätjens te mandateren om de 

leaseovereenkomst aan te gaan en het verdere traject af te handelen. 

Wijziging ontwerp- raadsbesluit Bronsgroenerhof 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het gewijzigd ontwerp-raadsbesluit. 

2. Bijgevoegde memo met betrekking tot het tijdsverloop van het dossier tussen 

het ontwerpbesluit op 22 september 2020 en het definitieve besluit op 16 maart 

2021 aan de raadsstukken toe te voegen. 
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