Openbare besluiten B&W-vergadering Beekdaelen van 30 juni 2020
Vaststellen besluitenlijst college B&W vergadering van 23 juni 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De concept besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester
en wethouders van 23 juni 2020 vast te stellen;
2. De vastgestelde openbare besluiten van de vergadering van het college van
burgemeester en wethouders van 23 juni 2020 ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.
Duurzaamheidsvisie - Nota van wijzigingen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de nota van wijzigingen ten aanzien van de
Duurzaamheidsvisie Beekdaelen “Beekdaelers samen aan zet!”, naar aanleiding
van de commissievergadering op 18 juni 2020;
2. De gemeentesecretaris te mandateren om nog een tekstuele aanpassing te
doen.
Stimuleringsleningen Duurzaamheidsprojecten - Nota van Wijziging
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de Nota van wijzigingen inzake raadsvoorstel
Duurzaamheidsfonds Beekdaelen - “Stimuleringsleningen
duurzaamheidsprojecten”;
2. De portefeuillehouder te mandateren om in bijlage 1 nog tekstuele aanpassing
te doen.
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Ambtsinstructie leerplicht/RMC & Mandaatbesluit uitvoering leerplicht- en
RMC-taken
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De Regionale ambtsinstructie voor de medewerker leerplicht/RMC van Bureau
VSV Parkstad 2020 vast te stellen en op 1 augustus 2020 in werking te laten
treden en de regionale Ambtsinstructie leerplicht/RMC voor Bureau Voortijdig
Schoolverlaten Parkstad Limburg 2014 in te trekken per 1 augustus 2020;
2. Het mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen
2020 vast te stellen en op 1 augustus 2020 in werking te laten treden en het
mandaatbesluit uitvoering Leerplichtwet en RMC-wetgeving Beekdaelen 2019 in
te trekken per 1 augustus 2020.
Bestuursovereenkomst & meerjarenraming Bureau VSV Parkstad
Besluit
Het college heeft besloten:
1. De bestuursovereenkomst 2020 inzake regionale samenwerking betreffende de
uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet 1969 en wet- en regelgeving in
het kader van Voortijdig Schoolverlaten aan te gaan per 1 augustus 2020 en de
bestuursovereenkomst 2016 inzake regionale samenwerking betreffende de
uitvoering en handhaving van de Leerplichtwet 1969 en de Wet houdende
regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten in
te trekken per 1 augustus 2020;
2. In te stemmen met het meerjarenplan 2021-2025 en de begroting 2021 van
Bureau VSV;
3. De burgemeester te verzoeken om de portefeuillehouder Financiën, Jeugdzorg
en Onderwijs te machtigen om de bestuursovereenkomst namens de gemeente
te ondertekenen;
4. De portefeuillehouder te mandateren om in artikel 12 van de concept
bestuursovereenkomst de datum nog aan te passen.
Bodemkwaliteitskaart voor PFAS
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het voornemen om de Bodemkwaliteitskaart PFAS voor het
grondgebied van de gemeente Beekdaelen vast te stellen;
2. In te stemmen met het voornemen om de Bodemkwaliteitskaart PFAS voor de
gemeenten Beek en Stein te erkennen als indicatief bewijsmiddel voor de
kwaliteit van te ontgraven grond bij gemeentegrensoverschrijdend grondverzet;
3. De portefeuillehouder te mandateren om nog aanpassing te dien in de
publicatie-tekst;
4. De portefeuillehouder te mandateren een raadsinformatiebrief op te stellen.
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Financiële afhandeling Wmo gedurende coronacrisis
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het volgen van de VNG-richtlijn en de uitwerking daarvan
voor wat betreft het onderdeel continuïteit financiering betreffende de CAKperiodes 3 tot en met 7 in 2020;
2. In te stemmen met het volgen van de VNG-richtlijn en de uitwerking daarvan
voor wat betreft het onderdeel meerkosten betreffende de periode 1 maart tot
1 juli 2020;
3. Eventuele meerkosten van zorgaanbieders worden verrekend met de
minderkosten en de gegarandeerde periodeomzet;
4. Indien de duur van de VNG-richtlijn en de uitwerking daarvan voor wat betreft
het onderdeel meerkosten wordt verlengd, zal de gemeente Beekdaelen dit
volgen met inachtneming van het feit dat zorgaanbieders vanaf 1 juli 2020 bij
meerkosten boven een bedrag van €1.000 vooraf toestemming moeten vragen
aan de gemeente Beekdaelen;
5. In het kader van rechtmatigheid:
a) zorgaanbieders te verzoeken bij declaratie van meerkosten een
onderbouwing plus een specificatie op gemeentelijk niveau aan te
leveren.
b) te werken met een addendum op de bestaande
samenwerkingsovereenkomsten waarbij het nog door de VNG op te
stellen format zal worden gehanteerd.
c) voor wat betreft alternatieve zorgverlening gedurende de periode van de
continuïteitsmaatregelen (beslispunt 1) in ieder geval de zorgverlening
conform de handreikingen van het ministerie van VWS inzake hoe om te
gaan met zorg voor kwetsbare mensen die thuis wonen te accepteren als
zijnde leveringen die vallen binnen de gesloten overeenkomsten.
Daarnaast zal ook zorgverlening die betrekking heeft op het doen van
boodschappen, bereiden van maaltijden of het bezorgen van
geneesmiddelen worden geaccepteerd als zorgverlening die valt binnen
de gesloten overeenkomsten.
d) bij de eindafrekening van de gegarandeerde periodeomzet ook
minderkosten in aanmerking te nemen waarbij minderkosten worden
gedefinieerd als zijnde lagere reguliere kosten die zich ten gevolge van
de coronacrisis niet hebben voorgedaan.
e) het feit dat door een zorgaanbieder een beroep is/wordt gedaan op
een voorliggende voorziening dit onderdeel te laten uitmaken van de
eindafrekening van de gegarandeerde periodeomzet.
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Het rechtzetten van de scheefheid in de achtervang bij het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW)
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te
stemmen met het voorstel van de VNG om de marktwaarde van het DAEB-bezit
van woningcorporaties (bezit met diensten van algemeen economisch belang)
als verdeelsleutel voor de obligolening te gebruiken;
2. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te
stemmen met het voorstel van de VNG voor het toepassen per 1 januari 2021
van de marktwaarde van het DAEB-vastgoed van woningcorporaties als
verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief herfinancieringen);
3. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te
stemmen met het voorstel van de VNG voor het toepassen per 1 januari 2021
van de marktwaarde van het DAEB-vastgoed van woningcorporaties als
verdeelsleutel voor bestaande leningen;
4. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de raad in te
stemmen met het afsluiten van een nieuwe achtervangovereenkomst met WSW
vóór 1 januari 2021;
5. In te stemmen met de concept raadsinformatiebrief inzake het rechtzetten van
de scheefheid in de achtervang bij het WSW en deze door te geleiden naar de
raad.
Inkooptraject vlonders t.b.v. gebiedsontwikkeling Thull
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met bijgevoegde uitgebreide inkoopstrategie m.b.t. aanleg
vlonders in het project Gebiedsontwikkeling Thull.
Mandatering aanbesteding onderwijsroutes inburgering Sittard-Geleen
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de start van een Europese aanbestedingsprocedure inzake
de leerroutes voor de nieuwe Wet inburgering, waarbij de gemeente SittardGeleen wordt aangemerkt als penvoerder, i.c. aanbestedende dienst;
2. In te stemmen met de mandatering van de bevoegdheden van opstellen van
programma van eisen tot en met de definitieve gunning aan de gemeente
Sittard-Geleen in het kader van de Europese openbare aanbestedingsprocedure
van de leerroutes nieuwe Wet inburgering;
3. De burgemeester te verzoeken om de manager Sociaal te machtigen het
machtigingsformulier te ondertekenen.
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Uitvoering motie COVID-19
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de criteria voor de ondersteuning van schrijnende situaties
bij zelfstandige ondernemers en schrijnende situaties bij
verenigingen/stichtingen in Beekdaelen ten gevolge van de coronacrisis en ter
uitvoering van de motie 'Noodfonds Covid-19 Beekdaelen';
2. De kosten die gemoeid zijn met dit voorstel -vooruitlopend op de vaststelling
van de kadernota 2021- te dekken uit het coronakrediet van 500.000 euro in
2020;
3. De portefeuillehouder te mandateren om begrip inkomensdaling nader te
duiden.
Zienswijze ontwerp luchtvaartnota 2020-2050
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met de concept zienswijzebrief met bijlage op de ontwerp
luchtvaartnota 2020-2050, "verantwoord vliegen naar 2050";
2. De zienswijze ter kennis te brengen aan de gemeenteraad, aan de andere
gemeente van het Middengebied en aan de gemeente Brunssum.
LEADER subsidie Reus van Schimmert
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met het verstrekken van een verklaring van cofinanciering
inzake het LEADER project Smaaktheater in de Reus van Schimmert;
2. De gemeentelijke bijdrage aan de subsidie ad € 44.000,- te dekken uit de
reserve niet bestede middelen voorgaande dienstjaren.
Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg
Besluit
Het college heeft:
1. Kennisgenomen van de vaststelling van de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg.
Het college heeft besloten:
2. In te stemmen met de bijgevoegde regionale raadsinformatiebrief van de
Stadsregio Parkstad Limburg over de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg.
Verkoop fitnessgedeelte sporthal Nuth
Besluit
Het college heeft besloten:
1. Onder voorbehoud van eventuele wensen en bedenkingen van de
gemeenteraad, in te stemmen met de verkoop van het fitnessdeel van sporthal
De Keelkamp te Nuth aan Gitek Sport BV conform het bijgevoegde
splitsingsvoorstel voor het getaxeerde bedrag van € 240.000;
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2. De huidige exploitatieovereenkomst met betrekking tot het beheer van de
sporthal Nuth en de gymzalen in Hulsberg en Schimmert uiterlijk 31 december
2023 of zoveel eerder als mogelijk en onderling overeengekomen te
beëindigen;
3. De overeenkomst met verdeelsleutel energie en onderhoud laten opstellen door
afdeling Ruimte conform de verdeling uit het verleden (in casu 79% van de
kosten voor gemeente en 21% voor Gitek Sport BV);
4. In te stemmen met de concept-raadsinformatiebrief over de verkoop van het
fitnessdeel sporthal De Keelkamp Nuth aan Gitek Sport BV, waarin de
gemeenteraad gevraagd wordt binnen 4 weken eventuele wensen en
bedenkingen in te dienen;
5. De portefeuillehouder te mandateren om nog aanpassingen in de
raadsinformatiebrief te doen.
Nota van wijziging eerste burap 2020
Besluit
Het college heeft besloten:
In te stemmen met de nota van wijziging eerste burap 2020.
Voorlopige gunning Markt Nuth
Besluit
Het college heeft besloten:
1. In te stemmen met voorlopige gunning voor project ‘herinrichting Markt Nuth’
aan firma van de Kreeke uit Nuth conform het gunningsadvies;
2. In te stemmen met mandatering van manager Ruimte voor het ondertekenen
van de voorlopige en definitieve gunning.
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