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Openbare besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 

Datum: 22 maart 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Evaluatie ruimere terrassen 2021 en standpunt voor 2022 
Het college besluit: 

1. in 2022 geen gedoogbeschikkingen af te geven voor ruimere terrassen; 

2. standpunt onder 1 te heroverwegen indien er weer coronamaatregelen gaan gelden; 

3. de vraag naar permanent ruimere terrassen in Thorn te betrekken in het verkeersonderzoek. 

Oplevering eindproduct kansenkaart R&T en vervolgproces 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de eindrapportage “Beleef de Maasplassen”; 

2. in te stemmen met het ambtelijk voorbereiden van het toekomstige beleid en uitvoeringsprogramma 

“Waardevol Toerisme Maasgouw 2022-2026” met als vertrekpunt de geschetste opbouw; 

3. de raad hiervan in kennis te stellen aan de hand van een RIB. 

Principeverzoek ontwikkeling natuurbegraafplaats Ohé en Laak. 
Het college besluit: 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een natuurbegraafplaats 

volgens variant 2 (Dorpsweide) of variant 3 (Dorpsplein), 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; 

• ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt 

   afgewenteld via een verhaalsovereenkomst; 

• bij de verdere uitwerking van de plannen de omgeving wordt 

   betrokken; 

• ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt 

   afgewenteld via een verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer 

   een ‘akkoordverklaring kosten en voorwaarden’ (tevens  

   exploitatieovereenkomst) ondertekent. 

2. Module 9 Categorie ‘Overige aanleg-, bouw- en gebruiksontwikkelingen’ van het GKM van toepassing 

te verklaren en hierbij een kwaliteitsbijdrage te koppelen van per m2 verharding en  per m2 

gebouwen. 

3. de aanvrager en de gemeenteraad hierover te informeren. 
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Bijstellingen kredieten reconstructies wegen/riolering jaarrekening 2021 en 1e Prorap 

2022 
Het college besluit: 

        1. Akkoord gaan met verwerking van bijstellingen diverse kredieten reconstructies 

                 wegen/riolering in de jaarrekening 2021 en 1e Prorap 2022. 

Collegevoorstel collectieve voorzieningen Wmo  bij  De Bolder (zorgonderneming Wabi 

Sabi) 
Het college besluit: 

1. Aan zorgonderneming Wabi Sabi locatie “De Bolder” in Maasbracht 

de volgende hulpmiddelen in bruikleen te geven: 

- vier handbewogen rolstoelen 

-  twee tilliften (1 passief en 1 actief) 

-  één elektrisch verstelbare douche-toiletstoel 

       2.  Servicecentrum MER SD opdracht te geven om de offerte te 

            accorderen en het verder volgens werkafspraken af te handelen. 

 

CTB regeling 2022 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de regeling voor ondersteuning bij de controle van het coronatoegangsbewijs. 

2. Het maximaal aangevraagde budget conform de voorwaarden op aanvraag uit te keren met als 

uitgangspunt op=op. 

3. De regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 januari in werking te laten treden. 

4. Een maximum te stellen aan het te verlenen bedrag per CTB-plichtige. 

5. De uitbetaling zo spoedig mogelijk na de beslissing van het Ministerie over het toegekende budget te 

laten plaatsvinden. 

6. De werkgroep corona financieel te mandateren voor de verdere uitwerking en afwikkeling. 

Eenmalige subsidie aanvraag Hulp bij Dementie 
Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de subsidieaanvraag van Hulp bij Dementie; 

2. Akkoord te gaan met de concept beschikking. 

Laadvisie Maasgouw 2022 -2030 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voorgelegde laadvisie 
2. De raad te informeren over dit beleid en daarbij aan te geven dat er ook binnen deze ruimte blijft voor 

eventuele raadsinitiatieven 
3. Verder te gaan met het maken van een plankaart voor laadpalen 
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Principeverzoek Chateaupark Heel fasen 2 en 3 
Het college besluit: 

      1.  onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de ontwikkeling van fasen 2 en 3 

           van het Chateaupark Heel: 

           a. de bouw van een complex met 18 appartementen, 12 

               zorgstudio’s en circa 850m2 bvo  verhuurbare ruimte in en  

               rond het gemeentelijk monument “Kapel Heel”, gelegen aan  

               de Kasteellaan en Kapellaan in Heel; 

           b. de bouw van een hospice met 14 zorgplaatsen aan de Sint 

               Annalaan in Heel. 

     2.   hierbij de volgende voorwaarden te stellen: 

           - de aanwezige bomen op het terrein worden zo veel als mogelijk  

              gehandhaafd en tijdens de uitvoering van de plannen adequaat 

              beschermd; 

           - de cultuurhistorische en monumentale waarden van het  

              gemeentelijk monument kapel Sint Anna, die integraal behoren 

              bij de bouwstijl en soms ook verwijzen naar de vroegere 

              religieuze functie, worden verwerkt en geïntegreerd in  

             de renovatieplannen; 

           - er wordt onderzocht of een groter aantal appartementen in een  

              huurprijsklasse van onder de € 900 per maand gerealiseerd kan 

              worden; 

           - de gemeente wordt betrokken bij de nadere uitwerking van het  

              plan, en bij die uitwerking worden de adviezen vanuit de diverse 

              beleidsterreinen zoals geformuleerd in bijlage 3 als  

              ontwerpeisen meegenomen; 

           - voor de realisatie van dit plan wordt een 

              bestemmingsplanherziening op grond van de Wet ruimtelijke 

              ordening (Wro) doorlopen, waarbij wordt aangetoond dat  

              er geen beperkingen ontstaan voor de omgeving; 

           - ten behoeve van de planologische procedure wordt planschade  

              afgewenteld via een verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer 

              ondertekent een exploitatieovereenkomst. 

     3.  aanvrager en gemeenteraad schriftelijk over dit besluit te 

          informeren 

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


