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Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 15 juni 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 8 juni 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 8 juni 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 8 juni 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Jaarverslag 2019-2020 Bureau VSV Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Bijgevoegd jaarverslag van Bureau VSV Parkstad Schooljaar 2019-2020 vast te 

stellen; 

2. Bijgevoegde concept Raadsinformatiebrief vast te stellen; en 

3. De raadsinformatiebrief met het Jaarverslag ter kennisname door te geleiden 

naar de gemeenteraad. 

Jaarrapportage 2020 gegevensbescherming Functionaris 

Gegevensbescherming 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde jaarrapportage 

gegevensbescherming 2020 en deze via de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief 

ter inzage te leggen voor de raad (college- en burgemeestersbesluit). 

Uitgebreide inkoopstrategie meervoudig onderhandse aanbesteding 

onderhoud werktuigbouwkundige installaties 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met uitgebreide inkoopstrategie voor meervoudig onderhandse 

aanbesteding kleine installaties onderhoud werktuigbouwkundige installaties 

gemeentelijke gebouwen. 

2. In te stemmen met uitgebreide inkoopstrategie voor meervoudig onderhandse 

aanbesteding grote installaties onderhoud werktuigbouwkundige installaties 

gemeentelijke gebouwen. 
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Toepassing hardheidsclausule leerlingenvervoer 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met toepassing van de hardheidsclausule 

conform artikel 23 verordening leerlingenvervoer Beekdaelen. 

Beantwoording art 32 VG inzake subsidie provincie Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de concept beantwoording. 

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

antwoorden door te voeren. 

Collegevoorstel Aanvraag Stimuleringslening Duurzaamheidsprojecten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het verstrekken van een Stimuleringslening 

Duurzaamheidsprojecten van € 30.000,- ten behoeve van de aanleg van 100 

zonnepanelen op een dak van Camping De Botkoel te Puth, onder voorbehoud 

van een positieve financiële toets van SVn. 

2. In te stemmen met een rentepercentage voor deze lening van 1,5%. 

Handhavingstraject Ketelweg Thull 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het verloop van het handhavingstraject en de bevindingen 

van de uitgevoerde controles op de locatie Ketelweg 1 te Thull. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde notitie van bevindingen en de voorgestelde 

aanpak, waarbij de secretaris gemachtigd wordt een zinsnede toe te voegen in 

de brief naar de eigenaar. 

Bronsgroenerhof informatie raad en initiatiefnemer 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief en notitie te informeren. 

2. De artikel 32 vragen van CDA met bijgaande brief te beantwoorden. 

3. Initiatiefnemer met bijgaande brief formeel vragen om de aangeleverde concept 

ruimtelijke onderbouwing te completeren. 

4. De portefeuilliehouder te mandateren nog tekstuele wijzigingen in de RIB en in 

de beantwoording van de artikel 32-vragen door te voeren. 
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Subsidieverlening individueel muziekonderwijs 2021 

Besluit 

Het college wordt voorgesteld: 

1. Met inachtneming van beslispunt 2., voor het jaar 2021 het individueel 

muziekonderwijs open te stellen voor alle kinderen tot 18 jaar in Beekdaelen. 

2. Voor het jaar 2021 het subsidieplafond voor individueel muziekonderwijs vast te 

stellen op € 40.000. 

3. Gedurende dit jaar binnen het Uitvoeringsprogramma Kunst & Cultuur te 

bepalen of en zo ja hoe het beleid t.a.v. individueel muziekonderwijs voor de 

toekomst (2022 en verder) wordt vormgegeven. 

Kadernota 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De raad conform het bijgaande raadsvoorstel te vragen in te stemmen met de 

kadernota 2022. 

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

2022 door te voeren. 

Burap I-2021 

Besluit 

Het college heeft besloten 

1. De raad conform bijgaand raadsvoorstel te vragen: 

a. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2021. 

b. In te stemmen met de votering van de volgende kredieten. 

a. aanvulllend krediet Sloop Altaarstraat Schinnen ad. € 25.000 

b. krediet procesmiddelen voor herijking subsidie en 

accommodatiebeleid ad. € 100.000 

c. krediet voor inventarisatie diverse wegen voor 

meerjarenuitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan ad. € 30.000 

d. aanvullend krediet Woningbouwproject Moutheuvellaan ad. € 

30.000 

e. aanvullend krediet Omleggen kabels en leidingen ten behoeve van 

30-km zone Amstenrade ad. € 50.000 

f.  krediet voor de begeleiding aanbesteding WMO-applicatie ad. € 

22.500 

g. krediet voor de migratie software Soza voormalig Schinnen naar 

ISD Kompas ad. € 36.000 

h. krediet voor de Sloop loods Nierhoven ad. € 160.000 

i.  krediet voor Vervangen units t.b.v. tijdelijke uitbreiding BS Petrus 

Canisius te Schinnen ad. € 250.000 

j.  aanvullend krediet voor de Markt Nuth ad. € 85.000 

k. krediet voor het activeren van personele lasten werken ad. € 

250.000 

c. De bij de eerste bestuursrapportage horende begrotingswijziging vast te 

stellen. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele wijzigingen in de burap I-

2021 door te voeren. 
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Jaarstukken 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

A. De raad conform bijgaand raadsvoorstel te vragen 

1. De jaarstukken 2020 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de resultaatbestemming van het resultaat 2020. 

3. In te stemmen om vorderingen betreffende tijdelijke regeling ZZP voor 

50% te voorzien. 

4. In te stemmen om vorderingen betreffende bijstandsbesluit zelfstandigen 

voor 50% te voorzien. 

B. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele wijzigingen in de 

jaarrekening 2020 door te voeren. 
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