
 

 

 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 10 mei 2022 

Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 26 april 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 26 april 2022 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 26 april 2022 ter kennis te brengen van de 

gemeenteraad. 

Extern vertrouwenspersoon 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het aangaan van een overeenkomst 

met Bureau Quantum Leap voor het vervullen van de functie van extern vertrouwens-

persoon voor de ambtelijke organisatie en dit besluit voor instemming voor te leggen 

aan de ondernemingsraad. 

Uitspraak Rechtbank Limburg inzake Geitenweg 

Besluit 

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

Limburg d.d. 15 februari 2022 (Zaaknummer: AWB/ROE 20/2370). 

Raadsinformatiebrief inzake jaarverslag Politie Eenheid Limburg 2021 

Besluit 

Het college heeft besloten kennis te nemen van de raadsinformatiebrief, waarbij de 

raad door de burgemeester in kennis wordt gesteld van de ontwikkelingen bij de 

Politie Eenheid Limburg aan de hand van het jaarverslag 2021. 

Raadsinformatiebrief inzake nieuwsbrief ISD Kompas april 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze 

met de informatiebrief van ISD Kompas van april 2022 toe te zenden aan de raad. 
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Raadsinformatiebrief inzake nieuwsbrief ISD Kompas m.b.t. inzamelactie 

fietsplan 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het toesturen aan de raad van 

bijgaande raadsinformatiebrief van ISD Kompas inzake 

inzamelactie Kompasgemeenten m.b.t. het fietsplan. 

Raadsinformatiebrief inzake informatiebrief GR WOZL/GR WSP Parkstad d.d. 

19 april 2022 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze 

met de informatiebrief van GR WOZL/GR WSP Parkstad van 19 april 2022 toe te 

zenden aan de raad. 

Collectieve evenementenverzekering gemeenten 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het afsluiten van de collectieve 

evenementenverzekering gemeenten. 

Artikel 32 vragen RvO fractie PvdA inzake pinautomaat Nuth 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde concept beantwoording van 

de schriftelijke artikel 32 vragen die gesteld zijn door de fractie PvdA inzake een 

pinautomaat in de kern Nuth. 

Ontwikkeling speelruimtebeleid 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak plus planning om te komen tot 

beleidsontwikkeling op het gebied van speelruimte. 

2. In te stemmen met de inhoud van de concept raadsinformatiebrief over de 

aanpak en planning van de beleidsontwikkeling. 

Uitgebreide inkoopstrategie voor realisatie nieuwbouw clubgebouw voetbal-

vereniging Amstenrade 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Op basis van art. 3.5 van het vigerende gemeentelijk aanbestedingsbeleid over 

te gaan tot meervoudige onderhandse aanbesteding met voorgestelde 

aanbieders uit bijgevoegde uitgebreide inkoopstrategie. 

2. In te stemmen met de uitgebreide inkoopstrategie Z/22/173093INT Advies - 

299313 voor realisatie van nieuwbouw clubgebouw Voetbalvereniging 

Amstenrade. 
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Voortgang en besluitvorming provinciale staten inzake vliegveld Maastricht 

Aachen Airport 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met bijgevoegde concept-brief inzake de aanstaande 

besluitvorming over Maastricht Aachen Airport gericht aan gedeputeerde staten 

en provinciale staten van Limburg. 

2. In te stemmen met bijgevoegde concept-brief inzake de aanstaande 

besluitvorming over Maastricht Aachen Airport gericht aan de gemeenten in het 

Middengebied. 

3. Beide bovenstaande brieven ter kennisname aan de raad toe te sturen. 

Klimaatadaptatiestrategie 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De klimaatadaptatiestrategie Parkstad Limburg vast te stellen. 

2. In te stemmen met het actieprogramma klimaatadaptatie Parkstad Limburg. 

3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze aan te bieden 

aan de gemeenteraad. 

4. De portefeuillehouder klimaatadaptatie/water te mandateren voor de 

medeondertekening van de aanvraag 2022 DPRA-subsidie regeling, tranche 

2021-2027. 

Transitie Visie Warmte (TVW) - bekostigen van diverse uitgaven 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het verzoek aan de raad om € 104.958 ter beschikking te 

stellen uit de reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren voor het 

bekostigen van diverse uitgaven voor het uitvoeren van de Transitie Visie 

Warmte (TVW). 

2. In te stemmen met het laten accorderen van het verzoek door de raad via de 

Burap I-2022. 

3. Middels een raadsinformatiebrief de raad te verzoeken eventuele wensen en 

bedenkingen in te dienen. 

Ontwerpbegroting 2023 inclusief meerjarenraming 2024-2026, voorlopige 

jaarstukken 2021 en 2e begrotingswijziging 2022 GR Stadsregio Parkstad 

Limburg 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel waarin 

de raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 

inclusief meerjarenraming 2024-2026, de 2e conceptbegrotingswijziging 2022, de 

voorlopige jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad 

Limburg en t.a.v. de ontwerpbegroting 2023 en de 2e conceptbegrotingswijziging 

2022 geen zienswijze in te dienen. 
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Financiële jaarstukken GR Rd4 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaand concept raadsvoorstel waarin 

wordt voorgesteld kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023, de 

meerjarenbegroting 2024-2026 en de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke 

Regeling en t.a.v. de ontwerpbegroting 2023 geen zienswijze in te dienen. 

Omnibuzz - jaarverslag 2021, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 

+ MJP 2024-2026 

Besluit 

Het college heeft besloten akkoord te gaan met bijgaand concept raadsvoorstel en 

raadsbesluit waarbij de raad wordt voorgesteld om: 

a. kennis te nemen van het door GR Omnibuzz vast te stellen concept jaarverslag 

2021 van de GR Omnibuzz. 

b. in te stemmen met de door GR Omnibuzz vast te stellen begrotingsstukken - 

zijnde de gewijzigde begroting 2022, de concept begroting 2023 en het MJP 

2024-2026 - en geen zienswijze in te dienen. 
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