
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 29 juni 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 22 juni 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 22 juni 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 22 juni 2021 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Actualisatie raadsvoorraadagenda - juni 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

raadsvoorraadagenda’ versie 29 juni 2021 en de verzending daarvan aan de 

raad. 

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

te plannen raadsvoorstellen versie 29062021’. 

3. De loco-secretaris te mandateren op verzoek van de wethouders eventueel nog 

wijzigingen in de actualisatie door te voeren. 

Geactualiseerde lijst moties - juni 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerd overzicht van de openstaande moties 

versie 29 juni 2021. 

2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties versie 29062021 ter 

kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

3. De loco-secretaris te mandateren om -op verzoek van de wethouders- nog 

wijzigingen in de actualisatie door te voeren. 

Uitgebreide inkoopstrategie sloop loods Nierhoven 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de uitgebreide inkoopstrategie 

onderhandse aanbesteding sloop loods Nierhoven. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake bespieden van 

burgers 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 

vragen RvO van de fractie Beekdaelen Lokaal inzake bespieden van burgers. 

Deelnemersovereenkomst Svn 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de gewijzigde deelnemersovereenkomst 

Svn. 

Jaarverantwoording wet Kinderopvang Beekdaelen 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De jaarverantwoording wet Kinderopvang Beekdaelen 2020 vast te stellen. 

2. De jaarverantwoording wet Kinderopvang Beekdaelen 2020 samen met de 

bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad te doen toekomen. 

Ondertekening convenant woonplaatsbeginsel 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het convenant uitvoering woonplaatsbeginsel Jeugdwet. 

2. Wethouder Janssen te machtigen om het betreffende convenant te 

ondertekenen. 

Sport en COVID-19: beroep Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties Q1 2021 (TVSQ12021) Corona 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het beroep op tegemoetkoming 

verhuurders sportaccommodaties COVID-19 periode 1 januari 2021 tot en met 31 

maart 2021 (TVSQ12021) van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS). 

Weigering medewerking wijziging bestemmingsplan Kampstraat 7 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Geen medewerking verlenen aan het verzoek om het bestemmingsplan te 

wijzigen voor het perceel Kampstraat 7 te Hulsberg. 

2. In te stemmen met het versturen van een raadsinformatiebrief. 

3. De locosecretaris te mandateren een tekstuele wijziging in de 

raadsinformatiebrief door te voeren. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake diverse projecten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de Artikel 32 vragen RvO van de 

fractie Beekdaelen Lokaal inzake diverse projecten. 

2. De locosecretaris te mandateren tekstuele wijzigingen in de antwoorden door te 

voeren. 

Inhuur data-analist t.b.v. afdeling Sociaal Domein 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het inhuren van een data-analist t.b.v. Sociaal voor 0,5 fte 

per 1 juli 2021. 

2. De kosten te dekken uit een deel van het overschot jeugdzorg 2020 dat bij de 

resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 hiervoor wordt bestemd. De 

vaststelling van de jaarrekening 2020 staat gepland op 13 juli 2021. 

3. De locosecretaris te mandateren tekstuele wijzigingen in het collegevoorstel 

door te voeren. 

Jaarstukken 2020 en exploitatiesubsidie 2021 van Stichting Exploitatie 

Sportaccommodaties Schinnen (SESS) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van SESS. 

2. De exploitatiesubsidie 2021 van SESS vast te stellen. 

3. Akkoord te gaan met het toekennen van de exploitatiesubsidie 2021 aan SESS 

voor de exploitatie van door SESS in beheer zijnde binnensportaccommodaties 

in de gemeente Beekdaelen. 

Nadere subsidieregels Hoeskamers Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De nadere subsidieregels Hoeskamers Beekdaelen 2022 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de bereidheid De Schepenbank een exploitatiebijdrage te 

verstrekken als blijkt dat dit nodig is en hierover de in bijlage 1 bijgevoegde 

brief te versturen. 

3. In te stemmen met een overgangsregeling voor 2 jaar (2022 en 2023) waarbij 

nadeelpartijen hun subsidie op het niveau van 2021 behouden. 

4. In te stemmen met de in bijlage 2 bijgevoegde brief, waarin de hoeskamers 

worden geïnformeerd over de nadere subsidieregeling hoeskamers 2022. 

5. In te stemmen met financiële ondersteuning op maat voor de hoeskamer in 

Amstenrade gedurende maximaal de periode van de overgangsregeling. 

6. In te stemmen met een besparing op de subsidies van € 50.000 met ingang 

van 2024, tenzij de evaluatie van de subsidieregeling leidt tot andere inzichten. 

7. De portefeuillehouder te mandateren om nog (tekstuele en cijfermatige) 

wijzigingen in de stukken door te voeren. 
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Raadsinformatiebrief inzake voortgangsrapportage Parkstad Regio Deal 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en 

deze inclusief voortgangsrapportage Regio Deal door te zetten naar de gemeenteraad. 

Aanvullende Artikel 32 vragen inzake IKL dossier 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de gestelde art 32 en onderhandse vragen inzake het IKL 

dossier en aanverwante zaken. 

2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van deze vragen. 

3. In te stemmen met het verstrekken van de bijgevoegde documenten. 

4. In te stemmen met de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief 

5. Kennis te nemen van de voorlopige bevindingen van de externe 

aanbestedingsjurist inzake de opdrachten verstrekt aan de coöperatie. 

6. De portefeuillehouder mandaat te verlenen om nog tekstuele wijzigingen in de 

antwoorden door te voeren. 

Nota van wijziging Kadernota 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgaande nota van wijziging op de 

kadernota 2022. 

Nota van wijziging financiële verordening gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgaande nota van wijziging op de 

financiële verordening 2022. 
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