
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 28 september 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 21 september 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 21 september vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 21 september 2021 ter kennis te brengen 

van de gemeenteraad. 

Geactualiseerde lijst moties, toezeggingen en raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

versie 29092021 en toezeggingen versie 29092021. 

2. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties en toezeggingen versie 

29092021 ter kennisname doorgeleiden via de griffie naar de raad. 

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

raadsvoorraadagenda’ versie 29092021 en de verzending daarvan aan de raad. 

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

te plannen raadsvoorstellen versie 29092021’. 

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

geactualiseerde lijst moties, toezeggingen en raadsvoorraadagenda door te 

voeren. 

Beslissing op bezwaar woningsluiting 

Besluit 

Het college heeft kennis genomen van de door de burgemeester op 28 september 

2021 genomen beslissing op bezwaar inzake woningsluiting. 
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Hardheidsclausule leerlingenvervoer Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het leerlingenvervoer op grond van de hardheidsclausule toe te kennen. 

2. Het leerlingenvervoer toe te kennen t/m 31 december 2021. 

Subsidie 2020 bibliotheken Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de (financiële) jaarverslagen 2020 van de drie 

bibliotheekorganisaties in Beekdaelen: Stichting Bibliotheek Landgraaf-

Onderbanken, Stichting Openbare bibliotheek Nuth en Stichting De Domijnen. 

2. De subsidie 2020 aan de openbare bibliotheken vast te stellen op resp. € 

184.639 (bibliotheek Landgraaf-Onderbanken), € 396.015 (Openbare 

bibliotheek Nuth) en 

€ 172.961 (bibliotheek De Domijnen locatie Amstenrade) en de 

bibliotheekorganisaties via bijgevoegde concept beschikkingen op de hoogte te 

stellen. 

3. Bibliotheek De Domijnen te verzoeken de helft van de egalisatiereserve te 

bestemmen voor het realiseren van de beleidsdoelstellingen uit de Visie 

Bibliotheek Beekdaelen 2021-2024. 

Gunning sloop loods Nierhoven 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de gunning meervoudig onderhandse 

aanbesteding sloop loods Nierhoven aan de firma Sloop- en grondverzetbedrijf H. 

Janssen en Zonen B.V. tenzij de uitslag van het lopende PFAS-onderzoek tot 

hernieuwd inzicht leidt. 

Opbrengst en adviezen Werkgroep Eenzaamheid Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het document Opbrengst en adviezen Werkgroep Eenzaamheid voor 

kennisgeving aan te nemen en aan te merken als basis voor uitwerking van een 

Plan van Aanpak tegen eenzaamheid in Beekdaelen. 

2. De raad te informeren over het proces middels bijgevoegde 

raadsinformatiebrief. 

Samenwerking Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de ontwikkelingen omtrent de samenwerking tussen de 

drie Zuid-Limburgse Veiligheidshuizen. 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegde informatiebrief aan de raad. 
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Invulling Strategisch Informatieoverleg (SIO) binnen de Gemeente 

Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het instellen van een ‘Strategisch 

Informatie Overleg gemeente Beekdaelen’ inclusief invulling/bemensing conform de 

gelijknamige bijlage. 

Memo wensen- en bedenkingenprocedure 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de memo wensen- en 

bedenkingenprocedure. 

Prioritering pilotprojecten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de systematiek van prioritering en kennis te nemen van de 

in de notitie -ter illustratie- opgenomen projecten. 

2. De systematiek van prioriteren in de begroting 2022 ter besluitvorming voor te 

leggen aan de raad. 
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