
 

 
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 5 april 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 29 maart 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 29 maart 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 29 maart 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Gunning dakwerkzaamheden renovatie MFC de Koeteleboet te Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de gunning meervoudig onderhandse 

aanbesteding dakwerkzaamheden MFC de Koeteleboet in Amstenrade. 

Duurzaamheidslening lunchroom en ijssalon "Aan Hoes" te Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het verstrekken van een Stimuleringslening 

Duurzaamheids-projecten van € 20.435,- t.b.v. de aanleg van 38 zonnepanelen 

op het dak van lunchroom en ijssalon “Aan Hoes” te Nuth, onder voorbehoud 

van een positieve financiële toets van SVn. 

2. In te stemmen met een rentepercentage voor deze lening van 1,5%. 

Addendum notitie beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente 

Beekdaelen 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het addendum van 5 april 2022 op de notitie beleidsuitgangspunten 

grondtransacties gemeente Beekdaelen 2021 vast te stellen. 

2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake addendum op de notitie 

beleidsuitgangspunten grondtransacties gemeente Beekdaelen. 
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Uitbreiding functiehuis met de functie van gedragswetenschapper 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met de uitbreiding van het functiehuis met 

0,5 fte t.b.v. de functie van gedragswetenschapper. 

Doorontwikkeling nazorg ex-gedetineerden 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de versteviging van de nazorg aan ex-gedetineerden, uit te 

voeren door het Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, volgens het door de 

gezamenlijke Zuid-Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen ontwikkelde concept 

en vooralsnog voor de duur van het jaar 2022. 

2. Voor de versteviging van de nazorg een bijdrage beschikbaar te stellen van € 

12.430,- voor de periode april t/m december 2022 en dit bedrag op te nemen 

in de 1e BURAP 2022. 

3. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief over dit onderwerp. 

Aanpak jeugdoverlast - pilot straatcoaches 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de pilot straatcoaches voor de duur van 24 weken. 

2. Voor de pilot een bedrag van € 31.000,- ter beschikking te stellen, waarvan € 

5.000,- ten laste wordt gebracht van het OOV-budget en de resterende € 

26.000,- wordt opgenomen in de eerste Bestuursrapportage 2022. 

3. Akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief over dit onderwerp. 

4. Bij de evaluatie van de pilot eveneens onderzoeken hoe de meest effectieve 

integrale aanpak van de jeugdoverlast kan plaatsvinden en bij continuering van 

de aanpak onderzoeken binnen welk budget de kosten ge(her)alloceerd kunnen 

worden. 

Rolstoellift Provinciale onderdoorgang N274 te Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitgaande brief aan Gedeputeerde Staten m.b.t. de 

verwijderde rolstoellift N274 en hiermee aan te dringen op een acceptabel 

alternatief of het terugplaatsen van een (hufterproof) rol-stoellift. 

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

uitgaande brief door te voeren. 

Analyse Cultureel Centrum Fasila te Schinveld 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen om in het kader van het opstellen van het Strategisch 

Accommodatiebeleid de casus toekomstbestendige gemeenschapsvoorziening in 

de kern Schinveld als eerste uit te werken. 
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2. Cultureel Centrum Fasila middels bijgevoegde brief in kennis te stellen van het 

feit dat in afwachting van het nog op te stellen Strategisch Accommodatiebeleid 

Beekdaelen vooralsnog niet geïnvesteerd wordt in het revitaliseren van het 

Cultureel Centrum Fasila. 

3. In te stemmen met het toekennen van een incidentele bijdrage aan de 

exploitatie van stichting beheer Cultureel Centrum Fasila (€ 20.000), zodat zij 

een gezonde en veilige setting kunnen garanderen aan de gebruikers van het 

gemeenschapshuis. 

4. De raad bij de eerste burap 2022 te vragen in te stemmen met het beschikbaar 

stellen van € 20.000 en deze uitgave te dekken door de inzet van de geclaimde 

reserve. 

Inkoop van een dienst voor de bezorging van reisdocumenten 

Besluit 

Het college heeft besloten de definitieve gunning aan de gekozen leverancier voor de 

bezorging van reisdocumenten te bekrachtigen. 

Vaststellen van het landschapskader als bouwsteen bij het opstellen van de 

omgevingsvisie Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het beslispunt ‘Vaststellen landschapskader als een van de bouwstenen bij het 

opstellen van de omgevingsvisie Beekdaelen’ toe te voegen aan het 

raadsvoorstel m.b.t. het Landschapskader. 

2. Het gewijzigde raadsvoorstel te agenderen voor bespreking in de 

raadsvergadering van 14 juni 2022. 
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