
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 15 maart 2022 

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

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 8 maart 2022 vast te stellen. 

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

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

gemeenteraad. 

Artikel 32 vragen RvO Fractie Vernieuwingsgroep inzake verzakkingen en 

scheurvorming in woningen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de (bijgevoegde) beantwoording van de vragen conform 

artikel 32 RvO van de fractie Vernieuwingsgroep Beekdaelen inzake 

verzakkingen en scheurvorming in woningen. 

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

antwoorden door te voeren. 

Uitspraak voorzieningenrechter Rechtbank Limburg van 28 februari 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten kennis te nemen van de uitspraak van de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg van 28 februari 2022. 

Aanbestedingsprocedure Wmo Hulp bij het Huishouden 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het uitvoeren van een 

aanbestedingsprocedure t.b.v. de Hulp bij het Huishouden in het kader van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015. 
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Actualisatie raadsvoorraadagenda 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de geactualiseerde raadsvoorraadagenda versie d.d. 15 

maart 2022 en deze ter kennisname door te geleiden naar de raad. 

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

wijzigingen in de geactualiseerde raadsvoorraadagenda door te voeren. 

Eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 met meerjarenraming GR 

WOZL 

Besluit 

Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om 

in te stemmen met de door WOZL vast te stellen eerste begrotingswijziging 2022 en 

begroting 2023 met meerjarenraming GR WOZL en geen zienswijze in te dienen. 

Eerste begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 met meerjarenraming GR 

WSP Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om 

in te stemmen met de door WSP vast te stellen eerste begrotingswijziging 2022 en 

begroting 2023 met meerjarenraming GR WSP Parkstad en geen zienswijze in te 

dienen. 

Raadsinformatiebrief inzake Gijselaar Maart 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze te versturen. 

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

raadsinformatiebrief door te voeren. 

Raadsinformatiebrief inzake stand van zaken voortgang samenwerking in 

Middengebied 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te zetten 

naar de gemeenteraad. 

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

raadsinformatiebrief door te voeren. 
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Landschapskader Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het eindproduct landschapskader Beekdaelen. 

2. De raad, conform bijgaand raadsvoorstel, voor te stellen het landschapskader 

vast te stellen. 

3. Akkoord te gaan met het de meerkosten ad € 7.200,- en deze ten laste te 

brengen van de post ‘voorloopkosten agenda Beekdaelen 2023’. 

4. In te stemmen met het toevoegen van enkele arceringen in het 

landschapskader en de vermelding in het raadsvoorstel dat het 

landschapskader één van de kaders is voor de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie Beekdaelen, welke uiteindelijk door de raad wordt vastgesteld. 

Ontwikkeling groeve Bruls - Silt te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de voortgang van de planontwikkeling. 

2. In te stemmen met het aangaan van de anterieure overeenkomst. 

3. In te stemmen met het aangaan van de planschade overeenkomst. 

4. Coördinerend portefeuillehouder P. Janssen te mandateren de anterieure 

overeenkomst te ondertekenen. 

5. De coördinerend portefeuillehouder te mandateren om nog tekstuele 

wijzigingen in de stukken door te voeren. 
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