
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 7 september 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 31 augustus 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 31 augustus 2021 vast te stellen met dien verstande dat 

m.b.t. agendapunt 3.11 (toepassen hardheidsclausule leerlingenvervoer) de 

manager van de afdeling Sociaal gemandateerd wordt om indien nodig de 

toepassing van de hardheidsclausule met een half jaar te verlengen (tot einde 

schooljaar 2021-2022). 

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

burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluitenlijst spoedprocedure college B&W vergadering 

van 27 augustus 2021 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst spoedprocedure college B&W 

vergadering van 27 augustus 2021. 

Verhogen minimumloon naar 14 euro 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de conceptbrief aan het Ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de verzending daarvan naar het ministerie. 

Sport en COVID-19: beroep Tegemoetkoming verhuurders 

sportaccommodaties Q2 2021 (TVS Q2 2021) Corona 

Besluit 

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

verhuurders sportaccommodaties COVID-19 periode 1 april 2021 tot en met 19 mei 

2021 (TVS Q2 2021) van het Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS).  
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Aanpak cybercrime Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Akkoord te gaan met de (regionale) aanpak cybercrime Zuid-Limburg. 

2. Kennis te nemen van de -te continueren- aanpak cybercrime Zuid-Limburg. 

3. Akkoord te gaan met bijgevoegde informatiebrief aan de raad. 

Principeverzoek Sittarderweg 1a te Puth 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe geen medewerking te verlenen aan het 

realiseren van een ondergrondse garage. 

Toekomst servicebalies burgerzaken 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde evaluatie en voorstel over de toekomst van 

de servicebalies burgerzaken in Beekdaelen. 

2. In te stemmen met het advies om de servicebalies burgerzaken op één centrale 

locatie in Nuth te centraliseren en de servicebalies burgerzaken in Schinnen en 

Schinveld niet te heropenen. 

3. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en deze door te geleiden 

richting de raad. 

4. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig tekstuele wijzigingen in 

de raadsinformatiebrief door te voeren. 

Voortgang hersteloperatie toeslagen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de voortgang hersteloperatie toeslagenaffaire in 

Beekdaelen. 

2. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over deze 

voortgang. 

3. De loco-secretaris te mandateren om indien nodig tekstuele wijzigingen in de 

raadsinformatiebrief door te voeren. 

Aanpak 'Respect en geweld gaan niet samen' 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Akkoord te gaan met de aanpak ‘Respect en geweld gaan niet samen’, inclusief 

deelname aan Orange the World en Week van Respect 2021. 

2. Dit te gebruiken als opstap naar het ontwikkelen van beleid ‘Beekdaelen, een 

(sociaal) veilige en inclusieve gemeenschap’ in de komende jaren. 

3. In te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

over de uitwerking van de motie Orange the World. 
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