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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 
en wethouders 

Datum: 12 april 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Beleidsagenda 2022 voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het verslag jaarplan 2021; 
2. De Beleidsagenda 2022 voor de Arbeidsmarktregio Midden-Limburg vast te stellen; 
3. De raad te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 

 
Beleidsregels eenmalige energietoeslag 
Het college besluit: 

1. De beleidsregel Eenmalige energietoeslag gemeente Maasgouw 2022 vast te stellen. 

Gladheid beleidsplan 2022-2026 
Het college besluit: 

1. Het gladheid beleidsplan 2022-2026 vast te stellen;  
2. De portefeuillehouder te mandateren om jaarlijks het uitvoeringsplan 

gladheidbestrijding te accorderen. 

Principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten S. Houbenweg 2 en Veerweg 11 Maasbracht 
Het college besluit: 

1. Geen medewerking te verlenen aan het principeverzoek voor de huisvesting van                     
arbeidsmigranten aan de S. Houbenweg 2 en de Veerweg 11 in Maasbracht; 

2. Initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen; 
3. De portefeuillehouders te machtigen de antwoordbrief tekstueel aan te passen. 

 
Principeverzoek Breeweg 9/Marktstraat  
Het college besluit: 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de bouw van een woning op  
het perceel Breeweg 9 in Linne, waarbij:  

a. voor de realisatie van dit plan een omgevingsvergunning voor de activiteit 
‘afwijken van  het bestemmingsplan’ wordt aangevraagd, waarbij wordt 
aangetoond dat er geen beperkingen  ontstaan voor het plangebied en/of de 
omgeving; 
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b. ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt afgewenteld via 
een verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer een  ‘akkoordverklaring kosten en 
voorwaarden’ (tevens exploitatieovereenkomst) ondertekent;  

c. een bouwplan wordt ingediend bij de omgevingscommissie en voor akkoord 
wordt bevonden. 

2.  Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

 

Compensatie watertoeristenbelasting watersportverenigingen 
Het college besluit: 

1. de twee aangeslagen watersportverenigingen door middel van een eenmalige subsidie te 
compenseren voor de afgedragen watertoeristenbelasting 2018 -2020; 

2. de kosten ten laste te brengen van 656040/42508 en dit via de eerste prorap bij te ramen; 
3. de betreffende watersportverenigingen van dit besluit op de hoogte te stellen door middel 

van bijgevoegde subsidieverlenings- en vaststellingsbeschikkingen. 
 

Verwerkersovereenkomst dataverkeer beschermd wonen 
Het college besluit: 

1. De Verwerkersovereenkomst uitvoering ‘Overbruggingovereenkomst regionale 
samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & 
preventie OGGZ (B&P) 2022 aan te gaan; 

2. De teammanager sociaal domein te mandateren de Verwerkersovereenkomst te 
ondertekenen. 

 

 

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