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Openbare besluiten van de B&W-vergadering van 4 februari 2020 

Besluitenlijst college B&W-vergadering van 28 januari 2020 

1. Vaststellen van de conceptbesluitenlijst van de collegevergadering B&W van 28 

januari 2020. 

Besluit: akkoord 

2. De openbare besluiten van de collegevergadering B&W van 28 januari 2020 ter 

kennisneming geven aan de raad. 

Besluit: akkoord 

Eerste begrotingswijziging 2020 WOZL 

1. Conform bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om in te stemmen met 

de eerste begrotingswijziging 2020 WOZL. 

Besluit: akkoord met mandaat secretaris/directeur om het raadsvoorstel 

tekstueel te verbeteren. 

2. De zienswijze over de eerste concept begrotingswijziging 2020 van de GR 

WOZL door middel van de bijgevoegde concept brief kenbaar te maken aan het 

dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling WOZL. De inhoud van de 

zienswijze betreft het kunnen instemmen met de eerste concept 

begrotingswijziging 2020 

Besluit: akkoord met mandaat secretaris/directeur om het raadsvoorstel 

tekstueel te verbeteren.  

Beekdaelen pilotgemeente ‘Samen tegen Eenzaamheid in Limburg 2020-2022 

1. Instemmen met de deelname als pilotgemeente aan het provinciale project 

‘Samen tegen Eenzaamheid in Limburg 2020-2022’. 

Besluit: akkoord  

Vervanging vrachtwagen buitendienst 

1. In te stemmen met vervanging van de vrachtwagen van de buitendienst. 

Besluit: akkoord 

2. In te stemmen met het opstarten van de meervoudig onderhandse 

aanbesteding ten behoeve van de vervanging van vrachtwagen buitendienst 

conform inkoopstrategie Z/19/136999 – INT.215909. 

Besluit: akkoord 
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Aanpassing Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 2019 

1. De Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten gemeente 

Beekdaelen 2020 met kenmerk Z/20/138417 INT. 219186 vaststellen onder 

intrekking van de Algemene Inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten 

gemeente Beekdaelen 2019. 

Besluit: akkoord met mandaat secretaris/directeur om de auditcommissie te 

informeren over de vaststelling van de algemene voorwaarden voor leveringen 

en diensten 2020. 

Uitspraak Raad van State inzake hoger beroep planschadebesluit: het hoger 

is beroep ongegrond verklaard. 

1. Kennis nemen van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State van 22 januari 2020 (zaaknummer: 201904368/1/A2). 

Besluit: kennis genomen van 
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