Openbare besluiten van de B&W-vergadering van 28 januari 2020
Besluitenlijst college B&W-vergadering van 21 januari 2020
1. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 21
januari 2020.
Besluit: akkoord
2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 21 januari 2020 ter
kennisneming geven aan de raad.
Besluit: akkoord
Besluitenlijst bestuursorgaan burgemeester week 4 van 2020
1. Kennis te nemen van de besluitenlijst bestuursorgaan burgemeester van week
4 van 2020.
Besluit: kennis genomen van
Verzoek om legalisatie tuinschuur Groeneweg 4 te Bingelrade
1. Geen medewerking te verlenen aan legalisatie van de illegaal geplaatste
tuinschuur.
Besluit: akkoord
2. Indien gewenst wel extra bouwmogelijkheden te bieden binnen de
woonbestemming.
Besluit: akkoord
Principeverzoek Op de Bies 70A te Schimmert
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om bijgevoegde
ontwikkeling mogelijk te maken, onder de volgende voorwaarden: a. Aanvrager
dient zelf (en op eigen kosten) het bestemmingsplan met bijbehorende
onderzoeken aan te leveren; b. In het kader van een te voeren
bestemmingsplanprocedure zal de haalbaarheid van het initiatief moeten
worden aangetoond. Hierbij valt te denken aan bodemonderzoek, verkeer en
parkeren, (milieu-)hinder, waterhuishouding, economische uitvoerbaarheid et
cetera; c. Aanvrager dient een landschappelijk inpassingsplan aan te leveren,
welke voldoet aan de kwaliteitseisen die op grond van de Provinciale
Verordening gesteld worden aan de ligging in het Nationaal Landschap ZuidLimburg; d. In samenspraak met de gemeente de locatie en massa van de
beoogde bebouwing uitgewerkt wordt; e. Voorafgaand aan de formele
planologische procedure wordt een anterieure exploitatieovereenkomst
gesloten.
Besluit: akkoord
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Maatschappelijke dienstverlening in Beekdaelen in 2020 e.v.
1. De bijgevoegde Afstemmingsagenda Sociaal Werk Beekdaelen en de opdracht
inzake de dorpscoördinator voor kennisgeving aannemen.
Besluit: kennisgenomen van
Invoering WvGGZ
1. Kennisnemen van: - Het beleggen van de meldfunctie Wvggz conform de notitie
‘doorontwikkeling toegang sociaal domein Beekdaelen 2020’ (zie bijlage 1) bij
de gemeentelijk toegang tot het sociaal domein en dat deze periodiek zal
worden geëvalueerd; - De uitvoering van het verkennend onderzoek Wvggz
door consulenten Wmo en/of jeugd volgens de in de bijlage 2 en 3 beschreven
werkinstructies; - Het doen van een aanvraag bij het Openbaar Ministerie om
een verzoekschrift voor te bereiden tot afgifte van een zorgmachtiging door de
rechter, conform het vigerende mandaatbesluit is gemandateerd aan de
consulenten Wmo- en jeugd; - De bevoegdheid tot het afgeven van een
crisismaatregel ongewijzigd een bevoegdheid blijft van de burgemeester dan
wel de reeds eerder aangewezen wethouders Quadvlieg en Essers; - De
crisismaatregel Wvggz conform de werkinstructie zoals opgenomen in bijlage 4
wordt uitgevoerd; - Het gemeentelijk Wvggz-proces digitaal wordt beheerd door
Khonraad Software Engineering alwaar ook de hoorplicht (bijlage 5) is belegd; De bestuurders van de gemeente Heerlen (wethouder v. Zutphen) en de
gemeente Simpelveld (burgemeester De Boer) namens de regio Parkstad
deelnemen aan het periodiek afstemmingsoverleg over de WvGGZ tussen
gemeenten, OM, GGZ, politie en dat de voorbereiding (bestuurlijk en
ambtelijk) t.b.v. dit periodieke afstemmingsoverleg plaatsvindt in onder meer
het periodieke WMO-overleg.
Besluit: kennis genomen van
2. In te stemmen met het t.b.v. de totale uitvoering van de Wvggz samenvoegen
van de begrotingsposten Wvggz en Wet tijdelijk huisverbod.
Besluit: akkoord
Startnotitie aanvalsplan 2e tranche
1. De startnotitie inzake het aanvalsplan tweede tranche vast te stellen.
Besluit: akkoord
Keuze bureau uitvoering leerplichtwet en RMC-wetgeving
1. De uitvoering van de leerplichtwet en Regionaal meld- en
coördinatiemeldpuntwetgeving voor de gemeente Beekdaelen neer te leggen bij
bureau VSV Parkstad Limburg per 1-8-2020.
Besluit: akkoord
2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel voor een kredietvraag van €
96.000,00 voor de desintegratiekosten wegens uittreden uit RBL Westelijke
Mijnstreek, door inzet van het fusiebudget.
Besluit: akkoord
3. Instemmen met de verzending van de bijgevoegde brieven aan de gemeenten
Heerlen en Sittard-Geleen om hen te informeren over de onder beslispunt 1 en
2 genomen besluiten.
Besluit: akkoord
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4. De portefeuillehouder mandaat te verlenen om in overleg met de gemeente
Heerlen en Sittard-Geleen uitvoering te geven aan beslispunt 1.
Besluit: akkoord
Beantwoording art 32 RvO-vragen fractie D66 inzake gebruik logo CDA
Beekdaelen
1. Kennis te nemen van de artikel 32 RvO-vragen van de fractie D66 inzake
gebruik logo CDA Beekdaelen.
Besluit: kennisgenomen van
2. In te stemmen met de concept beantwoording van de artikel 32 RvO-vragen
van de fractie D66 inzake gebruik logo CDA Beekdaelen en deze door te leiden
naar de raad.
Besluit: akkoord met mandaat secretaris/directeur om de antwoorden nog
tekstueel te wijzigen
Gebiedsontwikkeling A76 - Realisatie overeenkomst Alfabrouwerij –
gemeente
1. In te stemmen met concept realisatie overeenkomst met Meens Schinnen
Beheer BV.
Besluit: akkoord
2. De burgemeester machtigt wethouder Van der Broek de overeenkomst te
ondertekenen.
Besluit: akkoord
Dashboard jaarwisseling 2019-2020 Beekdaelen
1. Kennis nemen van dashboardgegevens jaarwisseling 2019-2020.
Besluit: kennisgenomen van
2. De betreffende “Dashboardgegevens” conform toezegging van de burgemeester
– via griffie - ter beschikking te stellen aan de raadscommissie Sociaal.
Besluit: akkoord
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