
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 22 maart 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 15 maart 2022 

Besluit 

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

en wethouders van 15 maart 2022 vast te stellen met dien verstande dat aan 

agendapunt 3.11 ‘Landschapskader Beekdaelen’ een vierde beslispunt wordt 

toegevoegd waarin het college instemt met het aan het eindproduct 

landschapskader zelf toevoegen van enkele arceringen en een opmerking dat 

het landschapskader één van de kaders is voor de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie Beekdaelen, welke uiteindelijk door de raad wordt vastgesteld. 

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

burgemeester en wethouders van 15 maart 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Verslag bestuurlijk overleg bibliotheken Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft kennisgenomen van het verslag van het bestuurlijke overleg van het 

kernteam harmonisatie bibliotheekwerk Beekdaelen op 2 februari 2022. 

Beslissing op bezwaar inzake afwijzing handhavingsverzoek 

Besluit 

Het college heeft besloten het pro forma bezwaarschrift van 8 september 2021 

overeenkomstig bijgaand conceptbesluit kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. 

Aanbesteding bureaus tijdelijke herhuisvesting 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de uitgebreide inkoopstrategie 

aanbesteding bureaus tijdelijke herhuisvesting. 
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Raadsinformatiebrief inzake gratis mondneusmaskers en zelftests voor 

minima 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebief inzake mondneus-maskers en 

zelftests voor minima en verzending daarvan naar de raad. 

2. De gemeentesecretaris/directeur te mandateren de raadsinformatiebrief 

tekstueel aan te passen. 

Handhavingsbeleid en Waarmerkingsbesluit DOL/DOR 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De beleidsregels inzake handhaving van de artikelen 2:67 en 2:68 van de APV 

inzake heling vast te stellen (bevoegdheid burgemeester). 

2. Het waarmerkingsbesluit, waarmee het Digitaal Opkopers Register wordt 

aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de inkoop van 

gebruikte of ongeregelde goederen, vast te stellen (bevoegdheid 

burgemeester). 

Motie politiecapaciteit basisteam Brunssum-Landgraaf 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de raadsinformatiebrief ter afhandeling 

van de motie inzake politiecapaciteit basisteam Brunssum-Landgraaf. 

Subsidie praktijkondersteuner huisartsen jeugd (POH-J) 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het positief afsluiten van de pilot en 

over te gaan tot een structurele voorziening (met terugwerkende kracht) per 1 januari 

2022. 

Budgethoudersregeling 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten de budgethoudersregeling 2022 vast te stellen. 

Gunning groenbeheer 2022-2027 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Tot voorlopige gunning van het groenbeheer in de 7 clusters aan de economisch 

meest voordelige inschrijvers voor de periode 2022-2027; 

2. Bij geen bezwaar definitieve gunning van het groenbeheer in de 7 clusters aan 

de economisch meest voordelige inschrijvers voor de periode 2022-2027. 
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