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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 
en wethouders 

Datum: 15 februari 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Ondernemerschapsprogramma Plan van Aanpak  2022 
Het college besluit: 

1. het Plan van Aanpak 2022 vast te stellen ten aanzien van het 
Ondernemersprogramma “versterking Ondernemerschap” en de Raad te informeren 
conform een raadsinformatiebrief 

2. de portefeuillehouder te machtigen het Ondernemersprogramma en de 
raadsinformatiebrief op onderdelen nog tekstueel aan te passen. 

Principeverzoek realiseren camperplaatsen aan de Wijde Steeg in Ohé en Laak. 
Het college besluit: 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een 
camperplaats voor 50 campers aan de Wijdesteeg in Ohé en Laak waarbij: 

• voor de realisatie van dit plan de noodzakelijk ruimtelijke procedure wordt gevolgd, 
waarbij wordt aangetoond dat er geen beperkingen ontstaan voor het plangebied 
en/of de omgeving; 

• de ontwikkeling binnen de Samenwerking Midden-Limburg regionaal wordt 
afgestemd en akkoord wordt bevonden. 

• bij de verdere uitwerking van de plannen de omgeving wordt betrokken; 
• een landschappelijk inpassingsplan en verlichtingsplan als onderdeel van de 

landschappelijke inpassing ter goedkeuring wordt voorgelegd; 
• de ontwikkeling wordt gecompenseerd via de systematiek van Gemeentelijk 

KwaliteitsMenu; 
• ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt afgewenteld via een 

verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer een ‘akkoordverklaring kosten en 
voorwaarden’ (tevens exploitatieovereenkomst) ondertekent. 

2. De aanvrager en de gemeenteraad hierover te informeren. 
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Reconstructie Eind-Steegputstraat-Meers Thorn: vaststelling ontwerp, aanvraag uitvoeringskrediet 
en doorlopen aanbestedingsprocedure  
Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het definitieve ontwerp van het project Eind-Steegputstraat-Meers 
conform bijlage A en B; 

2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel conform bijlage C en D waarin de 
gemeenteraad wordt verzocht om een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen; 

3. Een openbare aanbestedingsprocedure op te starten voor de uitvoering van de civiele 
werkzaamheden. 

Subsidieverzoek uitbreiding en herinrichting Museum Thorn, fase 1 
Het college besluit: 

1. het Museum Thorn, buiten de reikwijdte van de deelverordening musea, een subsidie 
te verlenen, om mede uitvoering te geven aan fase 1 van de uitbreiding en 
herinrichting; 

2. deze kosten te dekken ten laste van de post onvoorzien; 
3. het Museum Thorn in de verleningsbeschikking reeds mede te delen dat er geen 

garanties bestaan dat een besluit over subsidiering van de uitvoeringsfase 
overeenkomstig de hoogte van de aanvraag gaat zijn. 

Bekostigingsbijdrage Omroep 5ML 
Het college besluit: 

1. Aan Stichting Omroep Leudal-Maasgouw, als onderdeel van het 
samenwerkingsverband Omroep ML5, voor het jaar 2022 een bekostiging toe te 
kennen; 

2. ML5 over het genomen besluit te informeren door het versturen van een brief; 
3. Akkoord te gaan met de financiële dekking beschreven in de financiële paragraaf. 

 

Openbare besluitenlijst van het college van B&W. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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