
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 5 oktober 2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 28 september 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 28 september 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 28 september 2021 ter kennis te brengen 

van de gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake water-stresstest 13 t/m 15 juli 

2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van schriftelijke vragen ex art. 32 van de 

fractie D66 inzake de vragen d.d. 16 juli 2021 betreffende water-stresstest 13 

t/m 15 juli 2021. 

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

beantwoording van de vragen aan te brengen. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake water-riooloverlast Oude Markt - 

Stationsstraat te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording schriftelijke vragen ex. art. 32 vragen 

CDA inzake water-riooloverlast Oude Markt - Stationsstraat Schinnen. 

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

beantwoording van de vragen aan te brengen. 
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Regiovisie jeugdhulpregio Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Voorliggende Regiovisie voor de Jeugdhulpregio Zuid-Limburg vast te stellen, 

met de daarin opgenomen uitgangspunten voor regionale samenwerking. 

2. De regiovisie aan de gemeenteraad van Beekdaelen te doen toekomen en hen 

hierover te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen aan de 

raadsinformatiebrief toe te voegen. 

Jaarverslag 2020-2021 Bureau VSV Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Bijgevoegd jaarverslag van Bureau VSV Parkstad Schooljaar 2020-2021 voor 

kennisgeving aan te nemen. 

2. Bijgevoegde concept raadsinformatiebrief vast te stellen. 

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

naar de gemeenteraad. 

Verkenning zorg en veiligheid 

Besluit 

Het college heeft besloten kennis te nemen van het besluit van de Lokale Driehoek 

SVBBL van 9 september 2021 inzake de uitwerking van het eindrapport “verkenning 

zorg-veiligheid SVBBL-gemeenten” en daarmee het eindrapport vast te stellen. 

Tweede begrotingswijziging 2021 GR WOZL 

Besluit 

Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om 

in te stemmen met de door WOZL vast te stellen tweede begrotingswijziging GR 

WOZL 2021 en geen zienswijze in te dienen. 

Tweede begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om 

in te stemmen met de door WSP Parkstad vast te stellen tweede begrotingswijziging 

GR WSP Parkstad 2021 en geen zienswijze in te dienen. 
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Kredietaanvraag vervangen brug Stationsstraat over de Geleenbeek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Tot het opnemen van een krediet van € 600.000 in de begroting 2022 voor de 

vervanging van de brug Stationsstraat over de Geleenbeek. 
2. De portefeuillehouder financiën te mandateren indien nodig wijzigingen door te 

voeren. 

Vrijgevallen budget in 2020 t.b.v. bestandsoptimalisatie grijs en groen 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad in de tweede burap 2021 voor te stellen om € 

69.000,- bij te ramen ter betaling van de nota’s actualiseren Grijs en Groen door Het 

Gegevenshuis. 
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