
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 18 mei 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 11 mei 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 11 mei 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 11 mei 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake motie oplaten ballonnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 vragen van de fractie 

D66 inzake uitvoering ballonnen-motie. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog aanvullingen door te voeren. 

Indienen van zienswijze Beekdaelen "Ontwerp Provinciaal waterprogramma 

2022-2027" bij de provincie Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met  indiening van de zienswijze Beekdaelen "Ontwerp 

Provinciaal waterprogramma 2022-2027´' bij de provincie Limburg. 

2. In de zienswijzebrief toe te voegen dat de portefeuillehouder nog een nadere 

mondelinge toelichting zal geven. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake ombudscommissie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

van de fractie CDA inzake de gemeentelijke ombudscommissie. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog aanvullingen door te voeren. 
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Subsidievaststelling 2020 stichting Ecsplore 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en de jaarrapportage 2020 van de 

Stichting Escplore, onderdeel van de MIK & PIW Groep. 

2. De subsidie 2020 van de Stichting Ecsplore vast te stellen op € 184.980 (€ 

189.307 minus € 4.327), de bijgevoegde concept beschikking te versturen en 

daarnaast een bedrag van € 4.327 terug te vorderen. 

3. Een deel van het restant activiteiten budget - € 5.000 - niet terug te vorderen, 

maar dit budget in 2021 door Stichting Ecsplore te laten aanwenden voor de 

eerste twee activiteiten (beide gericht op monitoring) genoemd in het voorstel 

besteding resterende middelen, 

4. De kosten van de - in de bijlage - derde activiteit genoemd onder ‘impact 

Corona’ (€ 4.500) te financieren vanuit de hiertoe ontvangen rijksmiddelen 

geboekt op SPUK sportakkoord (GB 650510104). 

Raadsinformatiebrief Update 4 m.b.t. het coronavirus en de bestrijding 

daarvan i.r.t. Veiligheidsregio Zuid Limburg 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de raadsinformatiebrief waarbij de raad in 

kennis wordt gesteld van de voortgang van de bestrijding van het coronavirus 

(bevoegdheid burgemeester). 

Opdrachtverstrekking t.b.v. tijdelijke klaslokalen uitbreiden school Petrus 

Canisius in Puth 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het verstrekken van de opdracht aan De 

Meeuw BV voor het vervangen en huren van tijdelijke klaslokalen t.b.v. het uitbreiden 

van de school Petrus Canisius in Puth. 
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