
 

 
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 16 november 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 9 november 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 9 november 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 9 november 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Jeugd en alcohol 2021–

2024 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het concept Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving Jeugd en alcohol 

2021 – 2024 vast te stellen. 

2. In te stemmen met zowel het plan van aanpak risico gestuurd toezicht (op de 

naleving van leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers) als de voorgestelde 

dekking van de kosten van uitvoering daarvan in 2021. 

3. Structureel budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse uitvoering van risico 

gestuurd toezicht (op naleving leeftijdsgrenzen door alcoholverstrekkers). 

4. Gedurende de looptijd van het Uitvoeringsprogramma Preventie en Handhaving 

Jeugd en alcohol 2021 – 2024 het preventieprogramma ‘It’s Your Choice’ op de 

basisscholen te continueren. 
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Gunning onderhoud w-installaties 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de gunning meervoudig onderhandse aanbesteding “kleine 

installaties” onderhoud werktuigbouwkundige installaties gemeentelijke 

gebouwen. 

2. In te stemmen met de gunning meervoudig onderhandse aanbesteding “grote 

installaties” onderhoud werktuigbouwkundige installaties gemeentelijke 

gebouwen. 

Uitgebreide inkoopstrategie diverse werken renovatie MFC de Koeteleboet te 

Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met uitgebreide inkoopstrategie voor 

meervoudig onderhandse aanbesteding diverse werken Renovatie MFC de 

Koeteleboet. 

Inkoopstrategie projectvoorbereiding Nagelbeek - Viaduct A76 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inkoopstrategie inzake de 

projectvoorbereiding en -uitwerking Nagelbeek – Viaduct A76 e.o. 

Verweer tegen het ingestelde beroep van de Minister van Defensie inzake het 

besluit van de raad van 13 september 2021 inzake het bestemmingsplan 

bedrijventerrein Rode Beek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegd verweerschrift. 

2. De raad te informeren d.m.v. een raadsinformatiebrief over het ingekomen 

beroepsschrift en het ingediende verweerschrift. 
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