
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 14 december 

2021 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 14 december 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 7 december 2021 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 7 december 2021 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Aanvulling tarieventabel legesverordening 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de gewijzigde tarieventabel behorende bij de 

legesverordening 2022 vast te stellen. 

Inlossen schuldbekentenis door GR WOZL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. WOZL conform bijgevoegde conceptbrief te berichten dat zij met de op 30 

november 2021 gedane aflossing haar schuld aan Beekdaelen -op grond van de 

schuldbekentenis mbt de uit het faillissement van Licom NV verkregen 

grondpercelen- volledig en tegen finale kwijting heeft voldaan. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde concept-raadsinformatiebrief. 

Instemmen met externe ondersteuning en begeleiding project “Van Wob 

naar Woo” 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met externe ondersteuning en begeleiding 

van het project “Van Wob (Wet openbaarheid van bestuur) naar Woo (Wet open 

overheid)”. 
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Inzetten digitale applicatie 'Internet Rechercheren' t.b.v. de aanpak van 

ondermijnende criminaliteit 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het instrument 'internet rechercheren' te gaan inzetten t.b.v. de 

veiligheidsanalyses binnen onze taak Aanpak Ondermijning en daarvoor de 

digitale applicatie iRC (internet Rechercheren in de Cloud) aan te kopen; 

2. De jaarlijkse kosten te voldoen op basis van een structurele verhoging van het 

budget met € 1.500,-- via de 1e Burap in 2022; 

3. Internet Rechercheren (ook) te protocolleren in een Privacyprotocol. 

Klachtoordeel 

Besluit 

Het college heeft besloten het rapport van bevindingen van de ambtelijke 

klachtbehandelaar van 7 december 2021 - alsook de hierin getrokken conclusies en 

gedane aanbevelingen - volledig over te nemen en klagers overeenkomstig bijgaande 

conceptbrief c.q. klachtoordeel te berichten. 

Raadsinformatiebrief inzake GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 6 december 

2021 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze 

met de ontvangen raadsinformatiebrief van GR WOZL en GR WSP Parkstad d.d. 6 

december 2021 ter informatie toe te zenden aan de raad. 

Uitstel uitvoering risicogestuurd toezicht op alcoholverstrekkers 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het verschuiven van de uitvoering van het – in 2021 - 

geplande risico gestuurd toezicht (op naleving leeftijdsgrenzen door 

alcoholverstrekkers) naar februari/maart 2022. 

2. In te stemmen met het -naar het jaar 2022- overhevelen van het restant 

(5.500 euro) op het budget jeugd en veiligheid (610120106) dat bestemd is 

voor het risico gestuurde toezicht. 

Onderwijshuisvesting leerplichtige kinderen noodopvang COA 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Gedeeld commitment met de Stichting Kindante uit te spreken om zo snel 

mogelijk kwalitatief onderwijs voor de leerplichtige kinderen uit de noodopvang 

van COA te realiseren en in huisvesting te voorzien; 

2. In te stemmen met het ter beschikking stellen van de locatie voormalige 

basisschool Doenrade als huisvesting voor het onderwijs aan de leerplichtige 

kinderen uit de noodopvang van COA. 
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Gevolgen kwijtschelding taakstelling 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de brief van de Provincie Limburg inzake de noodopvang 

voormalig USAG terrein. 

2. Kennis te nemen van de gevolgen van de kwijtschelding taakstelling 

statushouders voor Beekdaelen in het jaar 2022. 

3. In te stemmen met de begeleidende brief naar ISD Kompas. 

4. In te stemmen met de verzending van de raadsinformatiebrief naar de raad. 

Opzegging basisovereenkomst met RWM / toetreding gemeente Echt-

Susteren tot RWM 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de opzegging van de basisovereenkomst met RWM NV per 1 

januari 2022 onder voorbehoud dat de raad hiermee instemt. 

2. Akkoord te gaan met het opstarten van de onderhandelingen met RWM met als 

inzet een vervroegde uittreding per 1/1/2023 (moment van intreding gemeente 

Echt-Susteren) te bewerkstelligen. 

3. Akkoord te gaan met het eventueel inhuren van externe juridische expertise op 

het gebied van het ondernemingsrecht. 

4. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief van het besluit in kennis te 

stellen en de mogelijkheid te bieden tot het indienen van wensen en/of 

bedenkingen. 

5. In te stemmen met de opzeggingsbrief aan RWM NV. 

6. In te stemmen met het toetreden van de gemeente Echt-Susteren tot RWM NV. 

7. De overige door de gemeente Echt-Susteren gestelde rand-voorwaarden mee te 

nemen in het verdere onderhandelingsproces. 

8. Af te zien van (een onderzoek naar) privatisering van RWM. 

9. De gemeente Echt-Susteren middels bijgevoegde brief over de beslispunten 1, 

6 t/m 8 te informeren. 

10.De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen 

in de raadsinformatiebrief door te voeren. 
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Vervolgproces toekomst servicebalies Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Dat uitvoering wordt gegeven aan de tijdens de raadsvergadering van 12 

oktober 2021 aangenomen motie, waardoor het collegebesluit van 7 september 

2021 op de volgende punten wordt ingetrokken en onderstaande wordt 

voorgesteld: 

a. De servicebalies in Schinnen en Schinveld voorlopig nog niet te 

heropenen vanwege de huidige Covid-19 ontwikkelingen. 

b. De openingstijden bij heropenen van de servicebalies op drie locaties 

zoals in dit voorstel benoemd vast te stellen. 

c. In te stemmen met het vervolgproces voor de toekomst van de 

servicebalies burgerzaken. 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen en door te geleiden naar de 

gemeenteraad. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele wijzigingen door te 

voeren. 

Vaststellingsovereenkomst Uittreding Beekdaelen uit de GR ISD BOL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De concept-vaststellingsovereenkomst ‘Uittreding Beekdaelen (voormalig 

Onderbanken) uit de GR ISD BOL’ vast te stellen. 

2. De gemeenteraad te informeren met de bijgevoegde concept-

raadsinformatiebrief. 

3. De colleges van Brunssum en Landgraaf en ISD BOL te informeren met de 

bijgevoegde concept-brieven. 

Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten om conform bijgaand conceptraadsvoorstel en bijgaand 

conceptraadsbesluit de Verordening nadeelcompensatie Beekdaelen 2022 vast te 

stellen. 
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