Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 22 september
2020
Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 15 september 2020
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 15 september 2020 vast te stellen;
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 15 september 2020 ter kennis te brengen
van de gemeenteraad.
Wijziging uitgebreide inkoopstrategie meervoudig onderhandse
aanbesteding elektrowerkzaamheden
Het college heeft besloten in te stemmen met wijziging uitgebreide inkoopstrategie
(Z/20/141791 INT Advies – 227616) voor meervoudig onderhandse aanbesteding
keuren en inspecteren van de gebouw gebonden elektro installatie en het jaarlijks
keuren van de noodverlichting, brandblusmiddelen en brandmeldinstallatie.
Principeverzoek - Wissengrachtweg 50 in Hulsberg - bestemmingswijziging
van "Bedrijf" naar "Wonen"
Het college heeft besloten:
In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming op het
perceel Wissengrachtweg 50 in Hulsberg van “Bedrijf” naar “Wonen” onder de
voorwaarden dat:
a. het perceel wordt ingericht als een woonperceel en planologisch aansluit op de
naastgelegen percelen;
b. de bedrijfsbebouwing wordt gesaneerd of teruggebracht naar een oppervlakte
passend bij een bijgebouw op een woonperceel;
c. de enkelbestemming “Water – Natuurlijke waarde” die op een deel van het
perceel ligt, behouden blijft.
Protocol grensoverschrijdend gedrag Beekdaelen
Het college heeft besloten het Protocol grensoverschrijdend gedrag Beekdaelen 2020
definitief vast te stellen.

Geactualiseerde lijst moties en toezeggingen
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande
toezeggingen.
2. In te stemmen met het geactualiseerde overzicht van de openstaande moties.
3. De gemeentesecretaris heeft mandaat om nog een actuele wijziging aan te
brengen in de lijsten.
4. Het geactualiseerde overzicht van openstaande toezeggingen via de griffie door
te leiden naar de raad.
5. Het geactualiseerde overzicht van openstaande moties via de griffie door te
leiden naar de raad.
Raadsinformatiebrief inzake proces harmonisatie en visie kunst &
cultuurbeleid Beekdaelen
Het college heeft besloten in te stemmen met bijgaande concept raadsinformatiebrief
inzake het proces harmonisatie en kadernota kunst & cultuur Beekdaelen en met
verzending daarvan naar de raad.
Opstellen landschapsplan Beekdaelen
Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde uitgebreide
inkoopstrategie, programma van eisen en beoordelingsmatrix m.b.t. opstellen
Landschapsplan gemeente Beekdaelen.
Plan van aanpak tijdelijke huisvesting
Het college heeft besloten in te stemmen met het plan van aanpak voor de realisatie
van de tijdelijke herhuisvesting, met dien verstande dat de portefeuillehouder
gemandateerd is om in het plan van aanpak het aspect parkeren op te nemen.
Procesvoorstel Transitievisie Warmte
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van de landelijke en gemeentelijke opgave om een
Transitievisie Warmte op te stellen en in te stemmen met het proces om
maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak te creëren.
Het college heeft besloten:
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze via de griffie aan
de raad te verzenden.
3. In te stemmen met het agenderen van het onderwerp Transitievisie Warmte
voor de op te richten denktank Duurzaam Beekdaelen en de op te richten
raadsklankbordgroep Duurzaamheid.

