Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 30 maart 2021
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 23 maart 2021
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 23 maart 2021 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 23 maart 2021 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.
Definitieve besluitvorming n.a.v. takendiscussie GR Stadsregio Parkstad
Limburg
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg vast
te stellen en het betreffende besluit aan Parkstad Limburg te doen toekomen.
2. Het gewijzigde Blauwe Schema vast te stellen.
3. Het bijgevoegde bevoegdhedenoverdrachtsdocument ten behoeve van de nieuw
in te stellen bestuurscommissies te ondertekenen en aan Parkstad te doen
toekomen.
4. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan het dagelijks bestuur van
de Stadsregio Parkstad Limburg waarin dat bestuursorgaan wordt geïnformeerd
over de besluitvorming in Beekdaelen m.b.t. de takendiscussie GR Stadregio
Parkstad.
Brandbrief realisatie taakstelling huisvesting statushouders 2021
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met ondertekening van de brandbrief en
deze te versturen naar de Provincie, met nog aandacht voor de ondertekening van de
brief (per gemeente of gezamenlijk).
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Opdrachtverstrekking uitvoering cultuurbeleid Beekdaelen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de opdrachtverstrekking aan Kemme+Co voor het
uitwerken van het uitvoeringsprogramma Cultuur Beekdaelen;
2. De kosten ad € 29.700 (excl. BTW) ten laste te brengen van het budget
Cultuur.
Beantwoording schriftelijke vragen ex art 32 VG inzake Buitenring
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen ex art. 32 van de
fractie Vernieuwingsgroep inzake de Buitenring.
2. De portefeuillehouder te mandateren om in de antwoorden nog tekstuele
wijzigingen door te voeren.
VVD art. 32 vragen over BsGW
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met beantwoording van art. 32 vragen van
de VVD over de BsGW.
Ontwerpbegroting 2022 BsGW
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De raad voorstellen in te stemmen met de door BSGW vast te stellen begroting
en geen zienswijze in te dienen.
2. De gemeentesecretaris te mandateren om in het raadsvoorstel nog aanvulling
te doen met betrekking tot de afstemming in het kader van 'zo doen we dat in
Parkstad/Aanpak grip op verbonden partijen'.
Invorderingsbeleid
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met het voorliggende invorderingsbeleid.
Mandatering ASL inzake GFT-aanbesteding
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Medewerking te verlenen aan het verzoek van de vereniging
Afvalsamenwerking Limburg (ASL) om onder de voorwaarde dat voldaan wordt
aan de kaders/randvoorwaarden genoemd onder beslispunt 2, medio dit jaar
starten met een circulaire aanbesteding voor GFT, volgens de methodiek van
‘Rapid Impact Contracting’, met een beoogde contractduur van minimaal 8 en
maximaal 14 jaar (= 8 tot 10 jaar, met opties voor tweemaal 2 jaar
verlenging), met een plafondbedrag van € 75/ton en met een optie voor aparte
verwerking van GFE (etensresten).
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2. Medewerking te verlenen aan het verzoek van ASL om haar mandaat te
verlenen voor de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase van de onder
beslispunt 1 genoemde GFT-aanbesteding, binnen de volgende
kaders/randvoorwaarden:
a. ASL laat zich op strategische momenten tijdens de voorbereidingsfase en
de uitvoeringsfase adviseren door een ambtelijke werkgroep van
Limburgse gemeenten en/of reinigingsdiensten.
b. ASL borgt realisatie van afgesproken innovatieverplichtingen via harde
contractuele afspraken.
c. ASL bewaart als opdrachtgever, samen met de opdrachtnemer,
gedurende de looptijd van het contract binnen het plafondbedrag ruimte
voor nieuwe innovatie-investeringen.
d. ASL richt de GFE-optie (etensresten) zo in dat een eventueel
kostprijsverhogend of kostprijsverlagend effect enkel geldt voor de
gemeenten die gebruik maken van die optie.
e. ASL stelt voor innovatieve circulaire investeringen business cases op,
waaruit blijkt wat de circulaire meerwaarde is, wat de kosten zijn en hoe
veel van/hoe snel de kosten - binnen de contractduur - kunnen worden
terugverdiend. Als wordt besloten tot uitvoering, zorgt ASL voor
contractuele borging dat de afspraken uit de business case ook
gerealiseerd worden.
f. ASL legt innovatieve circulaire investeringen die zich niet terugverdienen
tijdens de looptijd van het contract eerst ter besluitvorming voor aan de
ALV van ASL.
3. Medewerking te verlenen aan het verzoek van ASL om ten aanzien van PMD in
te zetten op het beëindigen van het huidige contract voor
overslag/sorteren/vermarkten per 1 januari 2022 en de concrete voorstellen
van ASL af te wachten voor een alternatief per die datum.
4. Medewerking te verlenen aan het verzoek van ASL om de voorwaardelijke
mandatering voor de GFT-aanbesteding en het beëindigen van het lopende
PMD-contract voor overslag/sorteren/vermarkten in te brengen in de
richtinggevende Algemene Leden Vergadering (ALV) van ASL van 1 april 2021
als voorlopig gemeentelijk standpunt, voorafgaand aan de definitieve inbreng in
de besluitvormende ALV van ASL van 24 juni 2021.
5. De raad tussen 1 april en 24 juni via een raadsinformatiebrief te informeren
over het definitieve standpunt van de gemeente in de besluitvormende ALV van
ASL op 24 juni 2021.
Actualisatie raadsvoorraadagenda - maart
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de bijgevoegde actualisatie van het ‘doorlopend overzicht
raadsvoorraadagenda’ voor wat betreft het 2e en 3e kwartaal van 2021 versie
30032021 en de verzending daarvan aan de raad.
2. De secetaris/directeur te mandateren om nog actuele aanpassingen te doen.
3. Kennis te nemen van bijgevoegde actualisatie van het interne overzicht ‘Nog in
te plannen raadsvoorstellen vanaf Q4 2021 versie 30032021’.
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B&W ma - instemmen geactualiseerde lijsten moties en toezeggingen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande
toezeggingen versie 30032021;
2. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande moties
versie 30032021;
3. De secretaris/directeur te mandateren nog actuele aanpassingen te doen;
4. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen versie 30032021
ter kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad.
Opschorten einde gebruik Tennisaccommodatie Waterkuilsweg 4 Schimmert
door Tc De Waterkoel
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het opschorten van einde gebruik tennisaccommodatie
Waterkuilsweg 4 Schimmert door TC De Waterkoel om te komen tot een
overeenkomst waarbij de tennisaccommodatie volledig voor eigen rekening en
risico in beheer komt bij TC De Waterkoel.
2. Wethouder Essers te mandateren om in overleg te gaan met TC De Waterkoel
om te komen tot een overeenkomst.
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