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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 1 juni 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 25 mei 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 25 mei 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 25 mei 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Beslissing op bezwaar - Tweede uitweg Voorsterstraat 63 in Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

Niet in te stemmen met het ongegrond verklaren van het bezwaarschrift 

overeenkomstig het advies van de ambtelijke bezwaarbehandelaar van 11 mei 2021. 

Regionaal Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het Regionale Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023, 

waarvan de reeds vastgestelde Lokale Preventieagenda gemeente Beekdaelen 

deel uitmaakt. 

2. Jaarlijks 25% van het (rijks)uitvoeringsbudget (€ 5.000 in het geval van 

Beekdaelen) beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het Regionale 

Preventieakkoord Zuid-Limburg tijdens de jaren 2021 t/m 2023. 

3. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief 

over het Regionale Preventieakkoord Zuid-Limburg 2021-2023. 

Uitvoeringsregels gevonden en verloren voorwerpen gemeente Beekdaelen 

2020/2021 

Besluit 

Het college heeft besloten de uitvoeringsregel voor gevonden en verloren voorwerpen 

gemeente Beekdaelen 2020/2021 vast te stellen. 
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Uitvoeringskrediet 4-tal deelprojecten gebiedsontwikkeling de Gijselaar 

Besluit 

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

1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet’ van  € 

4.490.000,-; 

2. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging; 

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in het 

raadsvoorstel door te voeren. 

Art 32 vragen inzake IKL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording van de door D66 gestelde 

art. 32 vragen; 

2. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

antwoorden door te voeren. 

Instemmen geactualiseerde lijsten moties en toezeggingen - juni 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

toezeggingen versie 01062021; 

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

versie 01062021; 

3. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen versie 01062021 

ter kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

4. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties versie 01062021 ter 

kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

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

geactualiseerde lijst moties en toezeggingen door te voeren. 

Actualisatie raadsvoorraadagenda - juni 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de bijgevoegde actualisatie van het ‘doorlopend overzicht 

raadsvoorraadagenda’ versie 01062021 en de verzending daarvan aan de raad. 

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

te plannen raadsvoorstellen vanaf Q4 2021 versie 01062021’. 

3. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

actualisatie van het doorlopend overzicht raadsvoorraadagenda door te voeren. 
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