
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 23 november 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 16 november 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 16 november 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 16 november 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Beekdaelen Lokaal inzake brandweer Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de artikel 32 RvO 

vragen van de fractie Beekdaelen Lokaal met betrekking tot de brandweerkazerne 

Hulsberg. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake grondnota (notitie 

beleidsuitgangspunten grondtransacties) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

van de fractie CDA inzake grondnota (notitie beleidsuitgangspunten 

grondtransacties). 

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

antwoorden door te voeren. 

Doorontwikkeling 2021 – 2023 aanvraag Vangnetuitkering 2021 ISD Kompas 

Besluit 

Het college heeft besloten kennis te nemen van het document “Doorontwikkeling 2021 

– 2023 aanvraag Vangnetuitkering 2021” en deze ter informatie door te geleiden naar 

de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
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Nota van wijzigingen APV 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de nota van wijzigingen aan te passen met dien verstande 

dat artikel 4:10a van de APV komt te vervallen. 

Plaatsvervanging gemeentesecretaris/directeur 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het per 1 december 2021 aanwijzen van de manager van 

de afdeling Ruimte, dhr. Frank Dieters, als loco-secretaris/plaatsvervangend 

directeur van de gemeente Beekdaelen. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde concept brief aan dhr. Dieters, waarin deze 

wordt geïnformeerd over dit aanwijzingsbesluit. 

Financiële eindafrekening van de geliquideerde Gemeenschappelijke 

Regeling Vixia 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief over 

de financiële eindafrekening van de geliquideerde GR Vixia. 

Prestatieafspraken Beekdaelen jaarschijf 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde Jaarschijf Prestatieafspraken Beekdaelen 2022. 

2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om  wijzigingen door te voeren. 

Uitgebreide inkoopstrategie voor het opstellen van definitief- en 

uitvoeringsontwerp en realisatie tevens onderhoud van een half kunstgras 

trainingsveld VV Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Op basis van art. 3.5 uit ons aanbestedingsbeleid gemotiveerd af te wijken van 

de gestelde drempelbedragen en over te gaan tot enkelvoudige onderhandse 

aanbesteding met voorgestelde aanbieder uit bijgevoegde uitgebreide 

inkoopstrategie. 

2. In te stemmen met uitgebreide inkoopstrategie voor het opstellen van een 

definitief- en uitvoeringsontwerp en realisatie tevens onderhoud van een half 

kunstgras voetbalveld geschikt voor jeugdwedstrijden VVA. 
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Vaststellen inspraakontwerp en inkoopstrategie project "Klein Haasdal fase 

2" te Schimmert 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van bijgaande nota van zienswijze en het bijgaand definitief 

ontwerp vast te stellen voor verdere planuitwerking. 

2. De inkoopstrategie (“meervoudig onderhand”) t.b.v. de realisatie van het werk 

vast te stellen. 

3. De loco-secretaris te mandateren het collegevoorstel tekstueel aan te passen. 

Nota van wijziging betreffende het raadsvoorstel en raadsbesluit bij Burap 

II-2021 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de bijgevoegde nota van wijzigingen 

betreffende het raadsvoorstel en raadsbesluit bij Burap II-2021. 

Beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangsbewijzen (CTB) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De beleidsregel subsidie naleving controleplicht coronatoegangs-bewijzen (CTB) 

vast te stellen en via de gebruikelijke communicatiekanalen bekend te maken 

met dien verstande dat het in artikel 4 lid 1 genoemde bedrag van 300 euro 

wordt opgehoogd naar 1.000 euro en de aanvragen worden afgehandeld op 

volgorde van binnenkomst totdat de subsidiepot leeg is. 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarbij de raad in kennis wordt 

gesteld van de beleidsregel subsidie naleving controleplicht 

coronatoegangsbewijzen (CTB). 

3. De portefeuillehouder te mandateren om in de beleidsregel en de bijbehorende 

raadsinformatiebrief nog tekstuele wijzigingen door te voeren. 

Bestuursdwangprocedure Veeweg Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Een last onder bestuursdwang op te leggen met dien verstande dat de 

verwijdertermijn op 2 weken wordt gesteld. 

2. In te stemmen met bijgevoegd conceptbesluit aan de eigenaar met dien 

verstande dat de verwijdertermijn op 2 weken wordt gesteld. 

3. De loco-secretaris te mandateren om nog tekstuele wijzigingen door te voeren. 
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