Openbare besluiten van de B&W-vergadering van 26 november 2019
Besluitenlijst college B&W-vergadering van 19 november 2019
1. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 19 november
2019.
Besluit: akkoord
2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 19 november 2019 ter
kennisneming geven aan de raad.
Besluit: akkoord
Reset de keten in de Westelijke Mijnstreek
1. In te stemmen met de uitvoering van het project Reset de keten in de Westelijke
Mijnstreek.
Besluit: akkoord
2. Het college van de gemeente Sittard-Geleen op grond van artikel 10:3 juncto 10:4 van de
Algemene wet bestuursrecht te mandateren om namens het college van de gemeente
Beekdaelen subsidiebesluiten ex titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht te nemen in
het kader van de uitvoering van actielijnen 2 (reset in het voorliggend veld) en 4 (leren
van elkaar) in het projectplan Reset de keten in de Westelijke Mijnstreek’.
Besluit: akkoord
3. Ten behoeve van de uitvoering van het project aan de gemeente Sittard-Geleen een
bedrag van €37.233 ter beschikking te stellen, zijnde het lokaal ontvangen bedrag uit de
door het Rijk beschikbaar gestelde transformatiemiddelen.
Besluit: akkoord.
4. De gemeente Sittard-Geleen hierover te informeren middels bijgevoegde brief.
Besluit: akkoord
Verkoop bouwkavel plan de Belboom kavel 11
1. Instemmen met het aangaan van de concept koopovereenkomst d.d. 22 oktober 2019.
Besluit: akkoord
Afwijzing verzoek om handhaving rookkanaal Terstraten 12
1. Aan betrokkenen het besluit kenbaar te maken tot afwijzing van het ingediende verzoek
om handhaving met betrekking tot rookoverlast op het perceel, gelegen aan Terstraten te
Nuth.
Besluit: akkoord
Ontwerpbeschikking en raadsvoorstel inzake aanvraag omgevingsvergunning voor
de bouw van een woning Raadhuisstraat, perceel C nr. 1033 en 1330 (naast huisnr.
30), te Merkelbeek
1. Instemmen met bijgevoegde ontwerpbeschikking inzake aanvraag omgevingsvergunning
voor de bouw van een woning Raadhuisstraat, perceel kadastraal bekend als Merkelbeek,
sectie C, nummer 1033 en 1330 (naast huisnr 30), te Merkelbeek.
Besluit: akkoord
1

2. De raad voorstellen conform concept raadsvoorstel een ontwerp verklaring van geen
bedenkingen, ex artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel
6.5 van het Besluit omgevingsrecht, te verlenen voor de bouw van een woning
Raadhuisstraat, perceel sectie C nr. 1033 en 1330 (naast huisnr 30), te Merkelbeek.
Besluit: akkoord
Agenda Buitengewone Ledenvergadering VNG 29 november 2019
1. Kennisnemen van de agenda incl. onderliggende stukken van de Buitengewone Algemene
Ledenvergadering VNG op 29 november 2019.
Besluit: akkoord
2. Kennisnemen van de stand van zaken en instemmen met aanhouding van de motie
‘Tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’.
Besluit: akkoord
3. Instemmen met het Klimaatakkoord en akkoord gaan met de inzet van de VNG voor het
vervolgproces.
Besluit: akkoord
4. Kennisnemen van het onderhandelingsakkoord raamovereenkomst verpakkingen.
Besluit: akkoord
5. Instemmen met de VNG Prioriteiten 2020.
Besluit: akkoord
6. Instemmen met de principes Digitale Samenleving.
Besluit: akkoord
Plan van aanpak evenementenbeleid
1. Akkoord te gaan met het “plan van aanpak evenementen”.
Besluit: akkoord
Aanpak laaggeletterdheid
1. In te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept raadsinformatiebrief over het
onderwerp laaggeletterdheid en deze op te nemen op de eerstvolgende lijst van
ingekomen stukken voor de Raad (17 december 2019).
Besluit: akkoord
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