
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 18 januari 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 11 januari 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 11 januari 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 11 januari 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Verlenging samenwerkingsovereenkomst om (kennis)werkers (EU en niet-

EU) van de Zuid-Limburgse gemeenten en Echt-Susteren versneld te kunnen 

inschrijven in het Expat Centre Maastricht Region 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de verlenging van de samenwerkingsovereenkomst met de 

gemeente Maastricht om internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU) 

versneld te kunnen inschrijven in het Expat Centre Maastricht Region. 

2. Wethouder Quadvlieg te machtigen om de bijbehorende vernieuwde 

overeenkomst te ondertekenen. 

Klachtoordeel 

Besluit 

Het college heeft besloten het concept-klachtoordeel van de ambtelijke 

klachtbehandelaar over te nemen door de klachten niet in behandeling te nemen en 

de klager dienovereenkomstig te (laten) informeren. 

Afwijzing schadeclaim alsmede de toepasselijkheid van een boetebeding 

Besluit 

Het college heeft besloten de bij schrijven van 4 augustus 2021 ingediende 

schadeclaim en de gestelde toepasselijkheid van een boetebeding in een anterieure 

overeenkomst conform bijgaande conceptbrief af te wijzen. 
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Actualisatie raadsvoorraadagenda en stand van zaken afhandeling moties 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de stand van zaken van 

de aangenomen moties versie 18 januari 2022. 

2. In te stemmen met de geactualiseerde raadsvoorraadagenda versie 18 januari 

2022. 

3. In te stemmen met het ter kennisname doorgeleiden van de in beslispunt 1 en 

2 genoemde actualisaties via de griffie naar de raad. 

4. Kennis te nemen van de bijgevoegde actualisatie van het interne overzicht ‘Nog 

in te plannen raadsvoorstellen versie 18 januari 2022’. 

5. De secretaris/directeur te mandateren om, indien nodig, nog tekstuele 

wijzigingen in de onder beslispunt 1, 2 en 4 genoemde actualisaties door te 

voeren. 

Artikel 32 vragen RvO fractie CDA inzake werkzaamheden Holleweg tussen 

Puth en Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 32-vragen RvO van de 

fractie CDA inzake wegwerkzaamheden Holleweg tussen Puth en Schinnen. 

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

antwoorden door te voeren, waarna de antwoorden heden doorgestuurd worden 

naar de griffie. 

Inkoopstrategie aanbesteding groenbeheer 2022-2027 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het voorstel om overeenkomstig de 

bijgevoegde inkoopstrategie de Europese aanbesteding op te starten voor het beheer 

van de openbare groenvoorzieningen in: 

a. Cluster 1 Schinveld 

b. Cluster 2 Jabeek, Bingelrade, Doenrade en Merkelbeek 

c. Cluster 3 Schinnen, Puth, Vaesrade en Sweikhuizen 

d. Cluster 4 Wijnandsrade en Hulsberg 

e. Cluster 5 Amstenrade en Oirsbeek 

f. Cluster 6 Schimmert 

g. Cluster 7 Nuth en Grijzegrubben 

Update risicoprofiel gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het bijgaande geactualiseerde risicoprofiel van de gemeente 

Beekdaelen. 

2. Het geactualiseerde risicoprofiel ter informatie door te geleiden naar de audit-

commissie. 

3. De secretaris/directeur te mandateren om tekstuele wijzigingen in de stukken 

door te voeren. 
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Motie 'beperken noodopvang' 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het verzenden van de conceptbrief aan 

het COA. 
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