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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 23 maart 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 16 maart 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 16 maart 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 16 maart 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Raadsinformatiebrief uitstel invoering vergunningstelsel (art. 2:80 APV) voor 

het tegengaan van een onveilig, niet leefbaar en malafide 

ondernemersklimaat 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van bijgaande concept raadsinformatiebrief van de 

burgemeester over het uitstel van de vergunningplicht voor “criminogene” branches. 

Gegevens Veilig Thuis 2019 en 2020 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de gegevens (cijfers) van Veilig Thuis over 2019 en 2020. 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te leiden 

naar de raad. 

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen jeugdhulp 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen  met bijgevoegde raadsinformatiebrief en 

deze door te leiden naar de raad. 
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Raadsinformatiebrief GGD Zuid-Limburg inzake Covid-19 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief van de GGD ZL inzake 

Covid-19 en besloten deze door te leiden ter informatie naar de raad. 

Opstarten aanbestedingsprocedures "Aanpak wateroverlast Aalbeek fase 2" 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad via bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om zowel in te stemmen 

met de votering van een aanvullend krediet van 782.000,- euro alsook om in te 

stemmen met voorgestelde begrotingswijziging ter financiële dekking voor de 

uitvoering van onderhavig plan. 

2. De begroting te wijzigen, na instemmend besluit van de raad, conform voorstel. 

3. De inkoopstrategie (“nationaal openbaar”) ten behoeve van de realisatie van 

het werk vast te stellen. 

4. De inkoopstrategie (“meervoudig onderhands”) ten behoeve van het toezicht 

vast te stellen. 

5. De aanbestedingsprocedures te starten zoals bedoeld in de inkoopstrategieën 

onder punt 3 en 4, mits de raad instemt met de begrotingswijziging. 

6. De manager Ruimte te mandateren voor zowel het nemen van een voorlopige 

gunningsbeslissing, mits passend binnen het vastgestelde krediet, als zowel het 

nemen van een definitieve gunningsbeslissing, mits er geen bezwaren 

ontvangen worden op de genomen gunningsbeslissing, als voor de onder 

beslispunt 3 als de onder punt 4 genoemde aanbestedingsprocedures. 

Managementletter 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De managementletter 2020 inclusief de daarbij gevoegde 

managementcommentaren voor kennisgeving aan te nemen; 

2. De managementletter 2020 inclusief de daarbij gevoegde 

managementcommentaren door te geleiden naar de auditcommissie 

Memo bezwaarschriften en klachten 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de Memo bezwaarschriften en klachten 2020, inclusief de 

daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen; 

2. In te stemmen met de bijgevoegde Raadsinformatiebrief. 
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Gemeentelijke ombudscommissie 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen: 

1. de geschillencommissie Wnra gemeente Beekdaelen met ingang van 1 januari 

2022 aan te wijzen als gemeentelijke ombudscommissie; 

2. de bevoegdheid om de drie leden van deze commissie voor een periode van zes 

jaar te (her)benoemen of tussentijds te ontslaan te delegeren aan uw College. 

Ondersteuning LTC Rakets t.b.v. Coronacrisis 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het treffen van een individuele corona 

regeling met LTC rakets Schinnen in de vorm van een bijdrage van € 8.135 ter 

compensatie van de misgelopen huurinkomsten van de tennishal. 

Verordening jeugdhulp gemeente Beekdaelen 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen 

om de verordening jeugdhulp gemeente Beekdaelen 2021 vast te stellen. 

Participatiewinkel Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de oprichting van een participatiewinkel Beekdaelen onder 

de verantwoordelijkheid van werkzicht. 

2. Het benodigde budget eenmalig voor het pilotjaar ten laste te brengen van het 

noodfonds Corona. 
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