Openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 maart 2019
Volgnr. Zaaknr.

Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

1

531774

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering
d.d. 19 maart 2019

De besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 19 maart 2019 vast te stellen.

2

531787

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van GS van Limburg d.d. 19 maart 2019

De openbare besluitenlijst van de vergadering van GS van Limburg d.d. 19
maart 2019 voor kennisgeving aan te nemen.

3

531781

Diverse uitnodigingen

Aan de uitnodigingen zoals vermeld in de toelichting uitvoering te geven met
inachtneming van de gemaakte aantekeningen.

4

512087

Raadsinformatiebrief inzake aanpak privacy

De raadsinformatiebrief inzake aanpak privacy vast te stellen en toe te zenden
aan de gemeenteraad.

5

532803

Sluiting KCC (Klant Contact Centrum) op
vrijdag vanaf 1 mei 2019

1. De taakstelling personeel KCC in het jaar 2019 uit te voeren door 0,5 Fte te
bezuinigen;
2. in te stemmen op vrijdag het KCC te sluiten;
3. kennis te nemen van de maatregelen om de vrijdag-sluiting te effectueren;
4. € 4000,-- aan extra kosten voor spoedmeldingen openbare ruimte in de 1e
bestuursrapportage 2019 mee te nemen;
5. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren.

6

501240

Visiedocument gemeentelijk
accommodatiebeleid

In te stemmen met het concept-raadsvoorstel en het visiedocument gemeentelijk
accommodatiebeleid.

7

517054

Inhuur ten behoeve van planontwikkeling inzet 1. Gebruik te maken van artikel 18 van de Aanbestedingsregels en geen tweede
Brede Regeling Combinatiefuncties
offerte aan te vragen ten behoeve van onderzoek en verkenning naar de inzet
van de Brede Regeling Combinatiefuncties;
2. akkoord te gaan met de inhuur van Negen ten behoeve van onderzoek en
verkenning naar de inzet van de Brede Regeling Combinatiefuncties;
3. de maximale kosten van € 8.925,-- te dekken uit de Brede Regeling
Combinatiefuncties.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

8

531057

Verlaging rentetarieven Kredietbank Limburg

1. Akkoord te gaan met een verlaging van de rentetarieven van de consumptieve
kredieten en de garant- en bufferkredieten van Kredietbank Limburg;
2. akkoord te gaan met het aansluiten bij de wettelijke rente voor niethandelstransacties (welke wordt vastgesteld bij Algemene Maatregel van
Bestuur en gepubliceerd wordt in het Staatsblad) voor de onder punt 1
genoemde tarieven;
3. het verschil in rente-inkomsten aan Kredietbank Limburg te compenseren;
4. de onder punt 3 genoemde compensatie te dekken uit het bestaande budget
voor schuldhulpverlening;
5. de gemeenteraad te informeren conform concept-raadsinformatiebrief.

9

535044

Verlenging JOGG (Jongeren Op Gezond
Gewicht) 2019-2021

1. De deelname aan JOGG Nederland te verlengen met 3 jaar: 2019, 2020 en
2021;
2. conform de andere Heuvellandgemeenten de uren van de lokale JOGGregisseur weg te zetten bij de GGD, als onderdeel van de reguliere inkoop
gezondheidsbevordering;
3. de jaarlijkse kosten van JOGG van € 6.250,-- te dekken uit de GIDS-gelden.

10

501198

Deelname aan Statiegeldalliantie

1. Lid te worden van de Statiegeldalliantie;
2. de gemeenteraad hierover te informeren conform conceptraadsinformatiebrief.

11

532654

Offerte opstellen geluidmeetplan met
betrekking tot vliegveld MAA (Maastricht
Aachen Airport)

1. Uitvoering te geven aan de motie Aanschaf meetpunten geluidniveaus
vliegveld MAA door:
a. akkoord te gaan met de offerte van Sweco voor het opstellen van het
geluidmeetplan rondom vliegveld MAA,
b. de uitgaven van € 8.500,-- die nodig zijn voor het opstellen van het
geluidmeetplan conform de motie te dekken uit de Algemene reserve en de
financiële vertaling hiervan mee te nemen in de 1e bestuursrapportage
2019;
2. de gemeenteraad conform concept-raadsinformatiebrief te informeren over de
acties die genomen gaan worden;
3. de externe partijen die informatie opgevraagd hebben naar aanleiding van de
motie actief te informeren over het genomen besluit.
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Onderwerp

Besluit
Het college van B&W heeft besloten:

12

528639

Jachthuurovereenkomst WBE
Akkoord te gaan met het aangaan van een nieuwe jachthuurovereenkomst, voor
(Wildbeheereenheid) Moorveld 2019 t/m 2024 de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2024, met wildbeheereenheid
Moorveld.

13

528937

Jachthuurovereenkomst WBE
(Wildbeheereenheid) Beekdal periode 2019
t/m 2024

14

534905

Beantwoording vragen ex artikel 40
De vragen van de fractie KIJK!!! inzake vergunning voor een tijdelijke
Reglement van Orde gemeenteraad gesteld
parkeerplaats voor MAA op Aviation Valley door de gemeente Beek te
door fractie KIJK!!! inzake vergunning voor
beantwoorden conform concept-brief.
een tijdelijke parkeerplaats voor MAA
(Maastricht Aachen Airport) op Aviation Valley
door de gemeente Beek.

15

527961

Gunning opstellen woonvisie

1. Op basis van de beoordelingscriteria de opdracht voor een woonvisie
voorlopig te gunnen aan bureau Stec voor € 16.250,-- een en ander
overeenkomstig de ontvangen offerte nummer 19.049 d.d. 26 februari 2019;
2. indien binnen de gestelde bezwaartermijn van 10 dagen geen bezwaar wordt
aangetekend de woonvisie definitief te gunnen aan bureau Stec overeenkomstig
de hiervoor genoemde offerte.

16

517232

Vervolg op informatieschrijven Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
naar aanleiding van instorten parkeergarage
Eindhoven Airport

De bevindingen van het onderzoek ter kennisgeving aan te nemen.

Akkoord te gaan met het aangaan van een nieuwe jachthuurovereenkomst, voor
de periode 1 januari 2019 t/m 31 december 2024, met wildbeheereenheid
Beekdal.
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