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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 27 april 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 20 april 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

wethouders van 20 april 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 20 april 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Beantwoording artikel 32 vragen inzake paardenpoep 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de artikel 32 vragen van de fractie Vernieuwingsgroep 

Beekdaelen inzake het opruimen van paardenpoep; 

2. In te stemmen met de antwoorden in bijgevoegde conceptbrief en deze te 

versturen aan de leden van de gemeenteraad. 

ENSIA-verantwoording 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de Collegeverklaring ENSIA 2020 DigiD en Suwinet. 

2. In te stemmen met de bestuurlijke verantwoording BAG en BGT 2020. 

3. De resultaten van de ENSIA-verantwoording 2020 via het jaarverslag 

Informatiebeveiliging 2020 ter kennis brengen van de Raad. 

Uitstel aanlevering van informatie in het kader van het interbestuurlijke 

toezicht op het domein Informatie- en archiefbeheer van de gemeente 

Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft ingestemd met het aanvragen van uitstel aan Gedeputeerde Staten 

tot 1 november 2021 voor de aanlevering van informatie in het kader van het 

Interbestuurlijke Toezicht op het domein Informatie- en archiefbeheer. 
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Beantwoording artikel 32 D66 VVD inzake politieke bankjes in de openbare 

ruimte 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen ex art. 32 van de 

fracties D66 en VVD inzake de politieke bankjes in de openbare ruimte. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de beantwoording van de vragen 11 en 

15 nog tekstuele wijzigingen door te voeren. 

Beantwoording artikel 32 RvO "bijstandsaffaire" en 

kinderopvangtoeslagaffaire" 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met concept-beantwoording en verzending daarvan. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in de beantwoording van de vragen nog 

tekstuele wijzigingen door te voeren. 

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 VRZL Veiligheidsregio Zuid-Limburg en 

MCC 

Besluit 

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

om in te stemmen met de door de GR Veiligheidsregio vast te stellen jaardocumenten 

(jaarrekening 2020, begroting 2022) van zowel de Veiligheidsregio Zuid-Limburg als 

het Meld en Coördinatiecentrum (MCC) en geen zienswijze in te dienen. 

Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL 

Besluit 

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

om in te stemmen met de door WOZL vast te stellen begroting 2022 met 

meerjarenraming 2023-2025 GR WOZL en geen zienswijze in te dienen. 

Begroting 2022 met meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad 

Besluit 

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

in te stemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen begroting 2022 met 

meerjarenraming 2023-2025 GR WSP Parkstad en geen zienswijze in te dienen. 

Concept jaarrekening BsGW 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2020 van BsGW; 

2. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en verzending daarvan naar de 

raad. 
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Jaarstukken 2020 en begroting 2020 en meerjarenraming 2023-2025 GR Rd4 

Besluit 

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

om in te stemmen met de door Rd4 vast te stellen begroting 2022 met 

meerjarenraming 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen. 

Hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de voortgang “hersteloperatie gedupeerden Toeslagenaffaire”. 

Het college heeft besloten: 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Jaarrekening 2020 en Begroting 2022 e.v. RUD 

Besluit 

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

om in te stemmen met de door RUD vast te stellen begroting 2022 en 

meerjarenraming 2023-2025 en geen zienswijze in te dienen. 

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD-ZL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om in te stemmen 

met de door de Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid-Limburg vast te stellen 

begroting 2022 en geen zienswijze in te dienen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om in het raadsvoorstel en bijlagen nog 

tekstuele wijzigingen door te voeren m.b.t het vermelden van de juiste jaartallen. 

Voorlopige jaarstukken 2020, ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 

2023-2025 GR Stadsregio Parkstad Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel waarin de raad wordt 

voorgesteld om kennis te nemen te nemen van de jaarstukken 2020, de 

ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de GR Stadsregio 

Parkstad Limburg en t.a.v. de ontwerpbegroting 2022 geen zienswijze in te dienen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren in het raadsvoorstel een aanvulling te doen 

m.b.t. eventuele risico's naar aanleiding bestuurscrisis bij de provincie. 

Jaarstukken 2020 en eerste bestuursrapportage 2021 ISD BOL 

Besluit 

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

om in te stemmen met de door ISD BOL vast te stellen jaarstukken 2020 en eerste 

bestuursrapportage 2021 ISD BOL en geen zienswijze in te dienen. 
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Jaarstukken 2020, begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022 ISD Kompas 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om de jaarrekening en het 

beleidsverslag 2020 ISD Kompas voor kennisgeving aan te nemen. 

2. Ten aanzien van de gewijzigde begroting 2021 ISD Kompas alsmede de primitieve 

begroting 2022 de raad voor te stellen in te stemmen met de 

begrotingsdocumenten van Kompas en over te gaan tot het indienen van een 

aanvullende zienswijze. 

Jaarstukken GR Omnibuzz, begrotingswijziging 2021-1 en de begroting 2022 

ev. 

Besluit 

Het college heeft besloten de Raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om 

in te stemmen met het door Omnibuzz vast te stellen concept jaarverslag en de 

jaarrekening 2020, de concept begrotingswijziging 2021-1 en de conceptbegroting 

2022 met het meerjarenperspectief 2023-2025 en daarover geen zienswijze in te 

dienen. 

Stand van zaken en sloop loods Nierhoven Nuth 

Besluit 

Het college heeft: 

1. Kennisgenomen van de bodemrapportage Lievense BV d.d. 10 december 2020. 

Het college heeft besloten: 

2. De sloop meervoudig ondershands aan te besteden en te gunnen op basis van de 

laagste prijs; 

3. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Startnotitie Omgevingsvisie Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de concept-startnotitie Omgevingsvisie Beekdaelen. 

2. Conform bijgevoegd raadsvoorstel de raad voor te stellen de ‘Startnotitie 

omgevingsvisie Beekdaelen’ vast te stellen. 
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Uitvoering pilot Dorpscoördinator 2021-2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de inhoudelijke en financiële aanbieding van de 

samenwerkende welzijnsorganisaties CMWW, PIW en Meander voor uitvoering van 

de pilot Dorpscoördinator in 2021 en 2022; 

2. Aan CMWW een bedrag van € 72.247 aan subsidie toekennen voor uitvoering van 

de pilot in 2021; 

3. De bijgevoegde ‘Uitvoeringsnotitie voor verlenging pilot Dorpscoördinator 2021-

2022’ in concept vaststellen als basis voor uitvoering van de pilot; 

4. De portefeuillehouder te mandateren om in de subsidiebeschikking nog 

aanvullingen op te nemen m.b.t. de wijze waarop de thema’s zoals opgenomen in 

de concept uitvoeringsnotitie uit te voeren/op te pakken. 

Woningbouwprogrammering gebiedsontwikkeling De Gijselaar fase 2 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het toevoegen van 18 woningen aan de 

gebiedsontwikkeling De Gijselaar fase 2. 

Voorkeurscenario Huisvesting Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de multicriteria-analyse en financiële berekeningen voor de 

varianten die door HEVO zijn onderzocht (bijlagen 1, 2 en 7 t/m 10). 

2. In te stemmen met het advies, financiële toelichting en begrippen (bijlagen). 

3. In te stemmen met het Programma van Eisen voor de huisvesting (bijlage 6). 

4. In te stemmen met de Nota van Antwoord op vragen raadswerkgroep (bijl. 12). 

5. Kennis te nemen van bijgevoegd advies van de OR (bijlage 11). 

6. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel inzake het voorkeursscenario B: 

“Nieuwbouw Horsel” en dit inclusief bijlagen agenderen voor de raad. 

7. De portefeuillehouder te mandateren om het raadsvoorstel en bijlagen nog aan te 

vullen in verband ten aanzien van de argumentatie van de voorkeursvariant en ten 

aanzien van het recent ontvangen advies van de OR. 

Woonwagenlocatie Veeweg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om een krediet te 

voteren van € 442.318,- ten behoeve van het renoveren en leefbaar maken van de 

huidige woonwagenlocatie aan de Veeweg te Schinnen middels vaststelling van 

begrotingswijziging 4.1; 

2. De mogelijke uitbreiding met 3 à 4 standplaatsen verder onderzoeken; 

3. De gemeentesecretaris te mandateren enkele tekstuele correcties door te voeren. 
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Actualisatie lijsten moties en toezeggingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande 

toezeggingen versie 27042021; 

2. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande moties 

versie 27042021; 

3. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen versie 27042021 ter 

kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad; 

4. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties versie 27042021 ter 

kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad; 

5. De secretaris/directeur te mandateren om nog laatste actuele wijzigingen in de 

geactualiseerde lijst van moties en toezeggingen door te voeren. 

Actualisatie raadsvoorraadagenda 

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 

27042021 en de verzending daarvan aan de raad. 

2. Kennis te nemen van bijgevoegde actualisatie van het overzicht ‘Nog in te plannen 

raadsvoorstellen vanaf Q4 2021 versie 27042021’ en de verzending daarvan aan 

het presidium. 

3. De secretaris/directeur te mandateren de laatste actuele wijzigingen door te 

voeren. 

Raadsinformatiebrief inzake vliegvelddossiers 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de inhoud en verzending van de bijgevoegde 

raadsinformatiebrief inzake informatie over voortgang in de zogenoemde 

vliegvelddossiers Geilenkirchen/AWACS en Maastricht Aachen Airport. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig nog tekstuele 

wijzigingen/aanvulling in de raadsinformatiebrief door te voeren. 
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