
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 1 februari 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 25 januari 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 25 januari 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 25 januari 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Kennisnemen van de besluitenlijst spoedprocedure (parafenbesluit) B&W 

vergadering van 25 januari 2022 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst spoedprocedure 

(parafenbesluit) B&W vergadering van 25 januari 2022. 

Verloop jaarwisseling 2021-2022 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

inclusief bijlage, waarmee de raad wordt geïnformeerd over het verloop van de 

jaarwisseling 2021-2022. 

Oprichting van (en deelname aan) de Stichting Risicobeheer 

Veiligheidsregio’s 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief 

inclusief bijlage, waarin de raad in kennis wordt gesteld van het voorgenomen besluit 

van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio tot oprichting van en deelname aan 

de Stichting Risicobeheer en in de gelegenheid wordt gesteld eventuele wensen en 

bedenkingen kenbaar te maken. 
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Ontwerp-nota bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De nota bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein 2021-2029 en de 

bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart in ontwerp 

vast te stellen. 

2. De ontwerp-nota bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein 2021-2029 

en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart zes 

weken voor zienswijzen ter inzage te leggen. 

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

stukken door te voeren. 

Artikel 32 vragen RvO fractie Vernieuwingsgroep inzake geldautomaat Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

de Vernieuwingsgroep. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om tekstuele wijzigingen in antwoord 1 

door te voeren. 

Raadsinformatiebrief inzake motie hufterboete bij illegale afvaldumpingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief n.a.v. de motie inzake 

hufterboete bij illegale afvaldumpingen. 

2. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

raadsinformatiebrief door te voeren. 

Financiële afhandeling verbouwing gemeenschapshuis Hulsberg 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de financiële eindverantwoording en de 

accountantsverklaring van de renovatie van het gemeenschapshuis De Lange 

Berg aan de Schoolstraat 9 in Hulsberg. 

2. In te stemmen met het vaststellen van de subsidie voor de renovatie van het 

gemeenschapshuis De Lange Berg aan de Schoolstraat 9 in Hulsberg. 

3. In te stemmen met het verrekenen van de teveel ontvangen subsidie (€ 

42.864,84) met de nog openstaande 7e termijn (€ 45.500) en het resterende 

bedrag (€ 2.635,16) over te maken aan de stichting. 

4. Instemmen met de bijgevoegde brief aan de Stichting gemeenschapshuis De 

Lange Berg. 
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Financiële scenario's doordecentralisatie Beschermd Wonen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de opdracht aan de ambtelijke werkgroep financiën 

Beschermd Wonen om de opties 3 en 4 van de financiële scenario’s inzake de 

doordecentralisatie Beschermd Wonen nader uit te werken, waarbij opties voor 

een nadeelcompensatie toegevoegd worden. 

2. In te stemmen, als inbreng in de regio, met de uitwerking van een voorstel tot: 

a. Scenario 3a: 50 % compensatie + totale kosten 17,3 mln. (inclusief MO). 

b. Scenario 3b: 50 % compensatie + totale kosten 20 mln. (exclusief MO). 

c. Scenario 3c: totale kosten 17,3 mln. en geen compensatie. 

Restitutie marktgelden i.v.m. Corona 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het (deels) restitueren van de marktgelden aan de 

marktkooplieden. 

2. Het bedrag dat minder wordt ontvangen te dekken door inzet van de 

coronamiddelen. 

Aanvraag omgevingsvergunning noodopvang en verzoek aanvullende 

gegevens 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Aanvrager een hersteltermijn te geven voor het aanleveren van ontbrekende 

gegevens van 4 weken. 

2. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

uitgaande brief aan de aanvrager door te voeren. 

Wijziging gedoogbeschikking noodopvang vluchtelingen COA 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het verzoek van het COA inzake gebruik bestaande 

bebouwing ter vervanging van de tenten voor de noodopvang. 

2. Het nemen van een aanvullend gedoogbesluit om gebruik bestaande bouw ter 

vervanging van de tenten voor de noodopvang mogelijk te maken. 

3. De raad te informeren middels de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief. 

4. De secretaris/directeur te mandateren om nog tekstuele wijzigingen in de 

stukken door te voeren. 

Startkapitaal Stichting Dorpshuis Vaesrade 

Besluit 

Het college heeft besloten aan de Stichting Dorpshuis Vaesrade een eenmalig 

startkapitaal toe te kennen. 
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