
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 12 april 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 5 april 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 5 april 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 5 april 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Aanwijzen informatiecontactfunctionarissen 

Besluit 

Het college heeft besloten de medewerkers van het team AJZ van de afdeling 

Bedrijfsvoering aan te wijzen als informatiecontact-functionarissen op grond van 

artikel 4.7 van de Wet open overheid. 

Definitieve vaststelling regeling opleidingen en studiefaciliteiten gemeente 

Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten de regeling opleidingen en studiefaciliteiten voor de 

gemeente Beekdaelen definitief vast te stellen. 

Raadsinformatiebrief inzake jaarstukken 2021 ISD BOL 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2021 ISD BOL. 

2. De raad met de concept-raadsinformatiebrief te informeren over de voorlopige 

jaarstukken 2021 ISD BOL. 

3. ISD BOL met de concept-brief mede te delen dat het college kennis heeft 

genomen van de voorlopige jaarstukken en dat deze -gelet op de uittreding van 

Beekdaelen uit de GR ISD BOL per 31 december 2021- ter informatie naar de 

raad zijn gestuurd. 
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Opdrachtverlening aan Kompas inzake uitbetaling leefgeldvergoeding aan 

Oekraïners 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Akkoord te gaan met de opdrachtverlening aan ISD Kompas voor uitbetaling 

van leefgeldvergoeding aan de in Beekdaelen opgevangen ontheemde 

Oekraïners. 

2. Akkoord te gaan met bijbehorende conceptbrief, waarin ISD Kompas hierover 

wordt geïnformeerd (bevoegdheid burgemeester) en waarbij ISD Kompas 

verzocht wordt het college over de uitvoering van deze regeling periodiek via 

tussenrapportages te informeren. 

Raamovereenkomst "Groot Onderhoud Wegen 2022" 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de concept raamovereenkomst Groot Onderhoud Wegen 

2022, gemeente Beekdaelen. Besteknr. BI2843-001 d.d. 21-03-2022. 

2. In te stemmen met de aanbesteding van de raamovereenkomst door middel 

van een openbare aanbesteding conform de voor deze opdracht opgestelde 

inkoopstrategie Z/22/169759-296464. 

3. Bij een positief gunningsadvies het afdelingshoofd Ruimte te mandateren voor 

het verlenen van de opdracht aan de goedkoopste inschrijver van deze 

aanbesteding. 

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

stukken door te voeren. 

Het gunnen van de ontwikkeling van de Altaarstraat 27 te Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De uitkomst van de beoordeling van de ingediende plannen voor de 

ontwikkeling van de Altaarstraat 27 te Schinnen vast te stellen (bijlage 1). 

2. In te stemmen met het voornemen tot gunnen van de ontwikkeling van de 

Altaarstraat 27 te Schinnen aan de ontwikkelaar met de hoogste score (bijlage 

2). 
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Voornemen tot gunning van de projectvoorbereiding en -uitwerking 

Nagelbeek - Viaduct A76 en omgeving 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het voornemen tot gunning van de projectvoorbereiding en 

-uitwerking Nagelbeek – Viaduct A76 en omgeving aan Planburo B te Geleen. 

2. In te stemmen met de mandatering van het afdelingshoofd Ruimte voor de 

ondertekening van de brief met voornemen tot gunnen en de afwijzingsbrieven. 

3. In te stemmen met de mandatering van het afdelingshoofd Ruimte voor de 

verstrekking van de definitieve gunning, indien er geen bezwaren worden 

ingediend door de afgewezen inschrijvers. 

4. In te stemmen met de mandatering van het afdelingshoofd Ruimte voor de 

verstrekking van de opdracht voor het optionele deel, indien de rioolinspecties 

hiertoe aanleiding geven. 

Omgevingsvergunning opvang asielzoekers COA aan de Borgerweg 8 te 

Schinnen 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De gevraagde tijdelijke omgevingsvergunning, met gebruikmaking van artikel 

2.12, lid 1, onder a, sub b van de Wabo (afwijking bestemmingsplan), voor het 

huisvesten van asielzoekers te verlenen. 

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

wijzigingen in de stukken door te voeren. 
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