Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 21 september
2021
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 14 september 2021
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 14 september 2021 vast te stellen.
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 14 september 2021 ter kennis te brengen
van de gemeenteraad.
Invoering datagedreven werken
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de startnotitie invoering datagedreven werken (bijlage 1).
2. In te stemmen met het invoeringsplan datagedreven werken (bijlage 2) en de
hierin beschreven aanpak.
3. In te stemmen met de inhuur van externe expertise voor ondersteuning bij de
uitvoering van een marktonderzoek om producten, diensten, behaalde
resultaten en kosten in beeld te brengen.
4. In te stemmen met de inhuur van expertise voor ondersteuning bij de
uitwerking van het visiespoor en de uitvoering van een pilot zoals beschreven
het invoeringsplan (bijlage 2).
5. In te stemmen met het opnemen van een werkkrediet in de
meerjarenbegroting 2022 voor de inhuur van de externe expertise, zoals
verwoord onder het kopje “Financiën”.

Verstrekken eenmalige financiële bijdrage inzake realisatie deuropeners
t.b.v. algemene ruimte
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Op grond van de Wmo 2015 een eenmalige financiële tegemoetkoming toe te
kennen ter hoogte van € 1.922,09 incl. BTW voor het gezamenlijk realiseren
van één elektrische deursysteem binnen het wooncomplex 'De Linde' in Nuth.
2. Het bestuur van de VvE van het wooncomplex ‘De Linde’ te Nuth conform
bijgevoegde conceptbeschikking (UIT. 276009) te informeren.
3. Akkoord te gaan met de werkwijze omtrent de totstandkoming van de hoogte
van de eenmalige financiële bijdrage voor evt. vergelijkbare toekomstige
vragen.
Afwikkeling woningbouwproject Vonderstraat te Schinnen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Kennis te nemen van het besluit rondom de samenwerkingsafspraken met ZO
Wonen inzake woningbouwproject Vonderstraat in Schinnen en financiële
dekking hieromtrent.
2. In te stemmen met verstrekking van de exploitatiebijdrage groot € 200.000 aan
ZO Wonen zoals gevraagd in de brief van ZO Wonen ter uitvoering van het
collegebesluit dd. 22-11-2016, de gesloten SOK en beoogde overdracht.
3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
4. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan ZO Wonen inzake afwikkeling
Vonderstraat.
Stand van zaken en verdere aanpak overdracht woonwagenlocatie Limietweg
te Amstenrade aan ZOwonen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het opstarten van een (inleidende) gerechtelijke procedure.
2. Een werkbudget van € 30.000 (excl.) beschikbaar te stellen t.b.v. externe
juridische ondersteuning (advocaat- en proceskosten).
3. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief waarin wordt voorgesorteerd
op de Burap II-2021.
Raadsinformatiebrief inzake kleine maatregelen water- en modderoverlast
d.d. 17 juni 2020
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde concept
raadsinformatiebrief waarbij de raad wordt geïnformeerd over de stand van zaken
betreffend de kleine maatregelen water- en modderoverlast 17 juni 2020.
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Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake afhandeling lijst kleine
wateroverlast
Besluit
Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
vragen ex. Art. 32 van de fractie CDA inzake afhandeling lijst kleine wateroverlast.
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