
 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 19 april 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 12 april 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 12 april 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 12 april 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 door Veiligheidsregio Zuid-

Limburg en Meld- en Coördinatiecentrum 

Besluit 

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

in te stemmen met de door het Algemeen Bestuur van de GR Veiligheidsregio vast te 

stellen jaardocumenten (jaarrekening 2021, begroting 2023) van zowel de 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg als het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC) en geen 

zienswijzen in te dienen. 

Financiële stukken van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis 

2022 

Besluit 

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

in te stemmen met de door het Algemeen Bestuur van de GR Het Gegevenshuis vast 

te stellen bijgestelde begroting 2022, ontwerpbegroting 2023 inclusief 

meerjarenraming 2023-2026 GR Gegevenshuis en geen zienswijzen in te dienen. 

Jaarstukken 2021 WOZL en WSP Parkstad 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 van de GR WOZL en de GR WSP 

Parkstad. 

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

2021 GR WOZL en GR WSP Parkstad. 
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Knopen Lopen (een uniform wandelroutenetwerk voor Zuid-Limburg) 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Visit Zuid-Limburg als externe penvoerder te machtigen de Europese 

aanbesteding te verzorgen inzake het project Knopen Lopen (vanaf de 

voorbereiding, inclusief beoordeling van uitsluitingsgronden, tot en met de 

beslissing over voorlopige en definitieve gunning) passend binnen het 

beschikbaar gestelde krediet en in te stemmen met de uitgebreide 

inkoopstrategie (Europese aanbesteding). 

2. In te stemmen met het voor deze Europese aanbesteding hanteren van één set 

inkoopvoorwaarden voor alle deelnemende gemeenten zijnde de algemene 

inkoopvoorwaarden 2021 van de gemeente Sittard-Geleen. 

3. De stichting VVV Zuid-Limburg te vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid 

van de VVV van schade en/of aanspraken van de gemeenten (ic Beekdaelen) 

zelf, die mogelijk voortvloeien uit hoofde van de taken van en/of besluitvorming 

door stichting VVV Zuid-Limburg, als externe penvoerder voor de gemeenten. 

Nota bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein 2021-2029 

Besluit 

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

de Nota bodembeheer Beek, Beekdaelen (Nuth) en Stein 2021-2029 en de 

bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart vast te stellen. 

Verlenging contract Wmo-hulpmiddelen 2023 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de verlenging van het contract inzake levering Wmo-

hulpmiddelen voor de duur van 1 jaar. 

2. Betrokkene middels bijgevoegde conceptbrief op de hoogte te stellen van dit 

besluit. 

Verlenging samenwerkingsconvenanten Wmo begeleiding 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Akkoord te gaan met verlenging van de samenwerkingsconvenanten voor 

begeleiding in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

2. De gecontracteerde zorgaanbieders middels bijgevoegde conceptbrief te 

informeren over uw besluit. 

Voortgangsrapportage 2021 Trendbreuk Zuid-Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van de concept 

raadsinformatiebrief over de voortgang van de Trendbreuk aanpak in Zuid-Limburg. 
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Verlengen van samenwerkingsovereenkomst Water in Balans Oirsbeek-

Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De samenwerkingsovereenkomst (SOK) Water in Balans Oirsbeek-Amstenrade 

met 2 jaar te verlengen met inbegrip van een oplegnotitie (aanvulling op de 

bestaande SOK) met concrete aanbevelingen voor actualisatie van deze 

samenwerkingsovereenkomst en deze voor te leggen aan de Stuurgroep Water 

in Balans. 

2. De portefeuillehouder te machtigen voor het ondertekenen van de verlenging 

van de samenwerkingsovereenkomst Water in Balans, inclusief oplegnotitie. 

Addendum op samenwerkingsovereenkomst Delta Fiber Netwerk B.V. inzake 

glasvezelnetwerk - uitbreiding aanleggebied 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de uitbreiding van het aanleggebied van het 

glasvezelnetwerk door Delta Fiber Netwerk B.V. op de industrie-  terreinen "De 

Horsel, De Breinder en De Steeg. 

2. In te stemmen met het addendum op de samenwerkingsovereenkomst 

Middengebied gemeenten Zuid-Limburg, gemeente Beekdaelen en Delta Fiber 

Netwerk B.V. van 27-8-2021, getekend op 20-9-2021. 

3. Wethouder Timmermans te machtigen voor de ondertekening van het 

addendum op de samenwerkingsovereenkomst. 

Overeenkomst met stichting speeltuin Jabeek 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van de bijgevoegde 

conceptovereenkomst beheer en onderhoud van de speelvoorzieningen in de 

gemeente Beekdaelen (versie 29-3-2022) tussen de gemeente Beekdaelen en de 

Stichting Speeltuin Jabeek. 
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