
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 15 februari 

2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W-vergadering van 8 februari 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 8 februari 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 8 februari 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Concept regeling opleiding en studiefaciliteiten gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de concept regeling opleidingen en studiefaciliteiten 

gemeente Beekdaelen. 

2. Deze als voorgenomen besluit voor instemming aan de ondernemingsraad voor 

te leggen. 

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

stukken door te voeren. 

Memo bezwaarschriften, beroepschriften en klachten 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de memo bezwaarschriften, beroepschriften en klachten 

2021, inclusief de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief met betrekking tot 

bezwaarschriften, beroepschriften en klachten 2021. 
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Regeling specifieke uitkering van de naleving controle 

coronatoegangsbewijzen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met het voorstel om geen uitvoering te 

geven aan de regeling “specifieke uitkering van de naleving controle corona-

toegangsbewijzen 2022”. 

Actualisatie stand van zaken gedane toezeggingen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

de door de collegeleden gedane toezeggingen aan de raad (versie 15 februari 

2022). 

2. In te stemmen met het ter kennisname doorgeleiden van het in beslispunt 1 

genoemde overzicht via de griffie naar de raad. 

3. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren om indien nodig nog tekstuele 

wijzigingen in het onder beslispunt 1 genoemde overzicht door te voeren. 

Memo Inkoop handhavingsvoertuig 

Besluit 

Het college heeft besloten achteraf in te stemmen met de inkoop van een geschikt 

handhavingsvoertuig. 

Aansluiting Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Aan te sluiten bij het Informatieknooppunt zorgfraude (IKZ). 

2. De gemeentesecretaris | directeur te mandateren voor het ondertekenen van 

de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten-IKZ. 

Project "Beekdaelen Hard voor Taal" - voorschools aandeel 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met een gemeentelijke bijdrage aan de 

voorschoolse voorzieningen in Beekdaelen in het kader van het project "Beekdaelen 

Hard voor Taal". 

Aanpak laaggeletterdheid 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het jaarplan basisvaardigheden Beekdaelen 2022 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de inhoud van de concept raadsinformatiebrief inzake de 

stand van zaken aanpak laaggeletterdheid/basisvaardigheden. 
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Artikel 32 vragen RvO fractie D66 inzake beleidsregel "Ruim baan voor goede 

woningbouwplannen" 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de artikel 32 vragen van de fractie D66 inzake de 

beleidsregel “Ruim baan voor goede woningbouwplannen”. 

2. In te stemmen met de antwoorden in bijgevoegde conceptbrief en deze te 

versturen aan de leden van de gemeenteraad. 

3. De secretaris | directeur te mandateren het antwoord op vraag 3 tekstueel aan 

te passen. 

Principeverzoek Op de Bies 70a te Schimmert 

Besluit 

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het verzoek om op 

het perceel Op de Bies 70a te Schimmert een hoveniersbedrijf, tuincentrum en 

bedrijfswoning te realiseren onder de voorwaarde dat de bestuurscommissie wonen & 

herstructurering van de GR Stadsregio Parkstad hiermee instemt. 

Omgevingsvisie - concept bureau en veldonderzoek 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het concept bureau & veldonderzoek. 

2. In te stemmen met het versturen van de bijgevoegde raadsinformatiebrief en 

concept Bureau & veldonderzoek aan de raad. 

3. De secretaris | directeur te mandateren -indien nodig- tekstuele aanpassingen 

door te voeren. 

Notitie 'Samen Thuis 2023-2026: regionale uitwerking van de visie opvang en 

beschermd wonen Parkstad 2018-2026" 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De notitie "Samen Thuis 2023-2026: regionale uitwerking van de visie opvang 

en beschermd wonen Parkstad 2018-2026" vast te stellen. 

2. Bijgevoegde raadsinformatiebrief "Samen Thuis 2023-2026: regionale 

uitwerking van de visie opvang en beschermd wonen Parkstad 2018-2026" vast 

te stellen en deze ter informatie beschikbaar te stellen aan de raad. 

MT Jaarplan 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het MT-jaarplan 2022. 

2. Kennis te nemen van de samenvatting van het doorontwikkelplan 

‘gemeentelijke organisatie’. 

3. De secretaris | directeur te mandateren om nog enkele tekstuele wijzigingen in 

het MT-Jaarplan 2022 door te voeren. 
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