
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 20 oktober 

2020 

Besluitenlijst college B&W vergadering van 13 oktober 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 13 oktober 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 13 oktober 2020 ter kennis te brengen van 

de gemeenteraad. 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Kruisstraat 12 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. Het advies van de bezwaarbehandelaar d.d. 7 oktober 2020 volledig over te 

nemen; 

2. De bezwaarmakers ontvankelijk te verklaren in hun bezwaarschrift van 22 juni 

2020; 

3. Het bezwaarschrift van 22 juni 2020 ongegrond te verklaren; 

4. De conceptbeslissing op het bezwaarschrift inhoudelijk te accorderen. 

Samenwerking verkeerseducatiebeleid 

Besluit 

Het College heeft besloten: 

1. In te stemmen met de “Samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie basis- 

en voortgezet onderwijs 2021-2025” om de inhoudelijke, financiële en 

juridische aspecten te regelen; 

2. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 0,40 per inwoner per 

gemeente die wordt ingezet voor leerlingen van het basis- en voortgezet 

onderwijs woonachtig in de gemeente; 

3. In te stemmen met de machtiging door de burgemeester van wethouder J. 

Hermans om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen; 

4. De leden van de raad via bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te 

informeren. 



Vaststelling regeling gegevensverstrekking BRP 2020 gemeente Beekdaelen 

en vaststelling nieuwe bijlage 2 behorend bij regeling beheer- en toezicht 

BRP 2019 gemeente Beekdaelen 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met: 

1. Vaststelling regeling gegevensverstrekking Basisregistratie Personen 2020 

gemeente Beekdaelen met de daarbij behorende bijlagen 1 en 2;  

2. Vaststelling van de nieuwe bijlage 2 behorend bij de regeling beheer- en 

toezicht Basisregistratie Personen 2019 gemeente Beekdaelen. 

Gewijzigde GR Gegevenshuis 

Besluit 

Het college heeft besloten om:  

1. Conform de toestemming van de gemeenteraad inzake de wijziging van artikel 

6 en 13 van de GR Gegevenshuis de gewijzigde GR Gegevenshuis vast te 

stellen en te ondertekenen. 

2. Conform besluit van de gemeenteraad aan het Gegevenshuis mededelen dat er 

geen wensen en/of bedenkingen zijn ten aanzien van het besluit van het 

Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis om 

lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke 

Organisaties. 

3. GR Gegevenshuis informeren middels brief over de door gemeente Beekdaelen 

genomen besluiten. 

4. De secretaris/directeur te mandateren om de uitgaande brief aan de GR Het 

Gegevenshuis tekstueel te laten aanpassen. 

Beslissing op bezwaar terrasvergunning café Op de Trepkes (bevoegdheid 

burgemeester) 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. Het bezwaarschrift van bezwaarmakers ontvankelijk en ongegrond verklaren 

conform het advies van de bezwaarbehandelaar. 

2. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker niet-ontvankelijk te verklaren vanwege 

termijnoverschrijding. 

Programmalijn jeugd en uitvoeringsplan inkoop jeugdhulp Zuid-Limburg 

2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met het budgetvoorstel aan de Programmalijn 2020 verbonden 

baten ad. €81.900,00 en uitvoeringskosten ad. €36.022,34;  

2. In te stemmen met het Uitvoeringsplan 2020 Inkoop Jeugdhulp Zuid-Limburg, 

en in te stemmen met het budgetvoorstel voor dekking van de 

uitvoeringskosten van het uitvoeringsplan ad. €109.623,00. 

  



Tweede begrotingswijziging 2020 WOZL 

Besluit 

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

in te stemmen met de door WOZL vast te stellen tweede begrotingswijziging 2020 

WOZL en geen zienswijze in te dienen. 

Tweede begrotingswijziging 2020 WSP 

Besluit 

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

in te stemmen met de door WSP vast te stellen tweede begrotingswijziging 2020 WSP 

en geen zienswijze in te dienen. 

Tweede bestuursrapportage 2020 ISD BOL 

Besluit 

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

in te stemmen met de door ISD BOL vast te stellen tweede bestuursrapportage 2020 

ISD BOL en geen zienswijze in te dienen. 

Verordening onroerendezaakbelasting 2021 

Besluit 

Het college heeft ingestemd de raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel voor 

te stellen om: 

1. Het tarief voor de eigenarenbelasting woningen en niet-woningen vast te stellen 

op respectievelijk 0,1390% en 0,2853% van de WOZ-waarde. 

2. Het tarief voor de gebruikersbelasting niet-woningen vast te stellen op 

0,2484% van de WOZ-waarde. 

3. De verordening op de heffing en invordering van de onroerendezaakbelasting 

2021 gemeente Beekdaelen vast te stellen. 

RIB Update rondom uitvoering en handhaving coronamaatregelen 

Besluit 

Het college heeft besloten:  

1. in te stemmen met de inhoud van de raadsinformatiebrief inzake 

coronamaatregelen en de verzending daarvan aan de raad. 

2. De portefeuillehouder te mandateren om indien nodig actuele aanpassingen te 

doen. 
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