
 
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 19 oktober 

2021 

B&W voorstel Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 12 

oktober 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 12 oktober 2021 vast te stellen; 

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

burgemeester en wethouders van 12 oktober 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Informeren gemeenteraad n.a.v. toezegging wethouder tijdens 

raadsvergadering 18 mei 2021 dossier "Aanpak Wateroverlast Aalbeek fase 

2". 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van bijgaande 

raadsinformatiebrief inzake project “Aanpak Wateroverlast Aalbeek Fase 2”. 

Inzet Coronamiddelen  (vanuit SPUK regeling) voor leefstijlinterventies ter 

compensatie van negatieve gezondheidseffecten 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De middelen (€ 45.142,30) die de gemeente Beekdaelen via de Specifieke 

uitkering Sportakkoord (SPUK) ontvangt ter compensatie van negatieve 

gezondheidseffecten van de coronacrisis in te zetten voor leefstijlinterventies 

die bestaande aanpakken en trajecten intensiveren en versterken; 

2. De partners van het project Beweegdaelen opdracht te geven tot uitvoering van 

de leefstijlinterventies. 

Tweede bestuursrapportage 2021 ISD BOL 

Besluit 

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

in te stemmen met de door ISD BOL vast te stellen tweede bestuursrapportage ISD 

BOL 2021 en geen zienswijze in te dienen. 
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Wijziging tijdsbestedingsnorm/vermindering aantal wethouders 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Definitief in te stemmen met de verdeling van de portefeuille van voormalig 

wethouder Van der Broek over de andere collegeleden als gevolg van zijn 

vrijwillig ontslag per 1 september 2021 zoals opgenomen in bijlage 1 behorende 

bij dit voorstel; 

2. Definitief in te stemmen met de als gevolg van het vrijwillig ontslag van 

wethouder Van der Broek per 1 september 2021 gewijzigde volgorde van 

waarneming van het ambt burgemeester bij diens verhindering/ontstentenis 

conform de volgorde zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij dit voorstel; 

3. Definitief in te stemmen met de als gevolg van het vrijwillig ontslag van 

wethouder Van der Broek per 1 september 2021 gewijzigde onderlinge 

vervanging van de wethouders bij verhindering/ontstentenis zoals opgenomen 

in bijlage 3 behorend bij dit voorstel. 

APV 2022 

Besluit 

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

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) gemeente Beekdaelen 2022 vast te 

stellen. 

Subsidieregeling bibliotheekwerk 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. de ‘Nadere subsidieregeling Bibliotheekwerk Beekdaelen’ vast te stellen en via 

de gebruikelijke communicatiekanalen bekend te maken; 

2. de Raad middels een korte RIB hierover te informeren. 

Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg (inpondmakelaar) 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen: 

1. de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad Limburg gemeente Beekdaelen 

vast te stellen; 

2. het aanwijzingsbesluit activiteiten van algemeen belang Wet Markt en Overheid 

te nemen ten behoeve van het verstrekken van stimuleringsleningen op grond 

van de Verordening Stimuleringsregeling Parkstad. 

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘’De Gijselaar 80 Amstenrade’’ 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan “De 

Gijselaar 80 Amstenrade’’; en 

2. om geen m.e.r. –(beoordelings)procedure te doorlopen. 
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Collegevoorstel terinzagelegging Gijselaar 10 Amstenrade (ontwikkeling 

Cicero) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de koopovereenkomst d.d. 27 juli 2021 tussen Stichting 

Cicero Zorggroep en de gemeente Beekdaelen en de portefeuillehouder P. 

Janssen te machtigen deze te ondertekenen; 

2. In te stemmen met de anterieure overeenkomst d.d. 27 juli 2021 tussen 

Stichting Cicero Zorggroep en de gemeente Beekdaelen en de 

portefeuillehouder P. Janssen te machtigen deze te ondertekenen; 

3. In te stemmen om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen nadat 

beide overeenkomsten zijn ondertekend; 

4. geen m.e.r.-(beoordelings)procedure te doorlopen. 

Collegevoorstel terinzagelegging Gijselaar 2 tot en met 8 Amstenrade 

(ontwikkeling ZOwonen) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst d.d. 20 juli 2021 tussen 

ZOwonen en de gemeente Beekdaelen en de portefeuillehouder P. Janssen te 

machtigen deze te ondertekenen; 

2. In te stemmen om het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen; 

3. Geen m.e.r.-(beoordelings)procedure te doorlopen. 

Jaarlijks uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2021-2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het bijgevoegde uitvoeringsplan Gladheidbestrijding 2021-2022 vast te stellen; 

2. De bijgevoegde strooiroute vast te stellen. 

B&W voorstel Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente 

Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de verordening bekostiging 

leerlingenvervoer gemeente Beekdaelen 2022 vast te stellen. 

Verordening maatschappelijke voorziening 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad voor te stellen om de gewijzigde ‘Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Beekdaelen 2022’ vast te stellen. 
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Legesverordening 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de “legesverordening gemeente Beekdaelen 2022” en bijbehorende 

tarieventabel vast te stellen. 

Kwijtscheldingsverordening 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de “verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente 

Beekdaelen 2022” vast te stellen. 

Verordening afvalstoffenheffing 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen 

om de verordening afvalstoffenheffing gemeente Beekdaelen 2022 en bijbehorende 

tarieventabel vast te stellen. 

Verordening rioolheffing 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de verordening rioolheffing gemeente Beekdaelen 2022 vast te stellen 

Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om vast te stellen: 

1. De verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beekdaelen 2022; 

2. De tarieventabel behorende bij de verordening lijkbezorgingsrechten gemeente 

Beekdaelen 2022. 

Verordening toeristenbelasting gemeente Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om de verordening toeristenbelasting gemeente Beekdaelen 2022 vast te 

stellen. 
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Verordening OZB 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor te 

stellen om: 

1. Het tarief voor de eigenarenbelasting woningen en niet-woningen vast te stellen 

op respectievelijk 0,1356% en 0,2883% van de WOZ-waarde; 

2. Het tarief voor de gebruikersbelasting niet-woningen vast te stellen op 

0,2636% van de WOZ-waarde; 

3. De verordening op de heffing en invordering van de onroerendezaakbelasting 

2022 gemeente Beekdaelen vast te stellen. 

Begroting 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 vast te stellen; 

2. In te stemmen met de volgende kredietvoteringen (bedragen in euro’s): 

• Ontwikkelplan personeel € 2.816.674 

• Archiefwet en digitalisering € 77.300 

• Wet digitale overheid € 12.000 

• Modernisering vakapplicaties € 25.300 

• Datagedreven werken € 80.000 

• Onderhoud holle wegen € 80.000 

• Afwaardering wegen € 210.000 

• Bomenvervangingsplan € 350.000 

• Ecologische gazons € 10.000 

• Uitwerking landschapskader Beekdaelen € 35.000 

• Groot onderhoud beplanting € 70.000 

• Aanbrengen kantplanken kunstgrasvelden € 90.000 

• Led-verlichting hockey € 25.000 

• Kunstgrasveld hockey € 200.000 

• Omgevingswet € 36.500 

• Tijdelijke huisvesting € 260.000 

• Aanpassing infra inzake het onttrekken NABO Terschurenvoetpad € 335.000 

• Brug Stationsstraat over de Geleenbeek € 600.000 

• Transformatie voormalige sportaccommodaties € 90.000 

• Planontwikkeling gemeentelijke kleine woningbouwlocaties € 50.000 

• De investeringen die voor het jaar 2022 zijn opgenomen in het meerjarig 

investeringsprogramma vast te stellen. 

• De portefeuillehouder financien te mandateren wijzigingen in de begroting 

door te voeren. 
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