
 

Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 29 september 

2020 

Vaststellen besluitenlijst B&W vergadering van 22 september 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

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

en wethouders van 22 september 2020 vast te stellen. 

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

burgemeester en wethouders van 22 september 2020 ter kennis te brengen 

van de gemeenteraad. 

Beslissing op bezwaar - Omgevingsvergunning Thull 15 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De bezwaarmaker ontvankelijk te verklaren in zijn bezwaar; 

2. Het bezwaarschrift van 25 mei 2020 - overeenkomstig het advies van de 

bezwaarbehandelaar van 1 september 2020 ongegrond te verklaren. 

Raadsinformatiebrief inzake harmonisatie bibliotheekbeleid 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met de inhoud van de bijgevoegde concept 

raadsinformatiebrief over de stand van zaken van het harmonisatieproces 

bibliotheekbeleid. 
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Informatiebrief aan de Raad van de GR WOZL en de GR WSP d.d. 14 

september 2020 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met de informatiebrief aan de Raad van de GR WOZL en GR 

WSP d.d. 14 september 2020  inzake de tweede begrotingswijziging 2020 van 

beide GR’en en deze door te geleiden naar de gemeenteraad. 

2. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief waarin wordt 

aangegeven dat de raad binnenkort de tweede begrotingswijziging 2020 van 

beide GR’en ontvangt met een raadsvoorstel voor het indienen van een 

eventuele zienswijze en waarin de financiële gevolgen voor de gemeente 

Beekdaelen worden opgenomen. 

3. De portefeuillehouder te mandateren de raadsinformatiebrief van het college 

nog tekstueel te wijzigen. 

Jaarverantwoording Kinderopvang 2019 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. De Jaarverantwoording Kinderopvang Beekdaelen 2019 vast te stellen. 

2. De Jaarverantwoording Kinderopvang Beekdaelen 2019 samen met de 

bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad te doen toekomen. 

3. De portefeuillehouder te mandateren om de raadsinformatiebrief nog tekstueel 

aan te passen. 

Beleidsregels wet Damocles en wet Victoria 2020 gemeente Beekdaelen 

Besluit 

De burgemeester heeft besloten: 

De ‘Beleidsregels wet Damocles en wet Victoria 2020 Gemeente Beekdaelen’ vast te 

stellen. 

Het college heeft kennisgenomen van het besluit van de burgemeester tot vaststelling 

van het zgn. ‘Damoclesbeleid’. 

Gebiedsontwikkeling Thull A76 voortgang 

Besluit 

Het college heeft besloten: 

1. In te stemmen met verdere realisatie van het plan. 

2. Via de Burap de toegekende IBA subsidie voor het project te melden. 

Sport en COVID-19 tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) 

corona 

Besluit 

Het college heeft besloten in te stemmen met het beroep op tegemoetkoming 

verhuurders sportaccommodaties COVID-19 (TVS) van het Ministerie voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 
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