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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 19 mei 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Project Eind zuid Thorn pendeldienst Wessem 
Het college besluit: 

1. Arriva opdracht te geven voor het realiseren van een tijdelijke pendeldienst voor de kern 

Wessem van 4 uur per werkdag op het moment dat buslijn 73 gestremd is vanwege 

wegwerkzaamheden in Thorn; 

2. De kosten van deze maatregel ten laste te brengen van het beschikbare uitvoeringskrediet 

van het project Eind zuid Thorn. 

Raadsvoorstel tot instemmen met het principeverzoek ontwikkeling natuurbegraafplaats in Ohé 

en Laak. 

Het college besluit: 

De raad voor te stellen: 

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; 

• de behoefte aan en de haalbaarheid van een 

   natuurbegraafplaats wordt aangetoond; 

• 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 voor verharding en  

gebouwen. 
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Slagboom Stevensweert Marina 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met het vergoeden van de helft, van de kosten voor de slagboom aan 
Stevensweert Marina. 

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 

Het college besluit: 
1. het 'Eindverslag inspraak' met betrekking tot de ingekomen zienswijze op de ontwerp 

Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 vast te stellen; 

2. de portefeuillehouder te machtigen het 'Eindverslag inspraak' namens het college te 

ondertekenen. 

3. de raad voor te stellen: 

a. de ontwerp Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2022-2025 vast te stellen; 

b. de Structuurvisie Wonen Midden-Limburg 2018-2021 in te trekken; 

c. met de vaststelling van deze regionale structuurvisie ook de lokale paragrafen vast te 

stellen. Mocht een of meerdere  gemeente(n) bij de vaststelling overgaan tot aanpassing van 

de  lokale paragraaf (passend binnen de regionale afspraken), dan wordt deze aanpassing 

geacht deel uit te maken van dit besluit. 

(Her)benoemingen leden commissie  bezwaarschriften 

Het college besluit: 

1. Mevrouw Meys te benoemen tot lid, tevens plaatsvervangend voorzitter, van de commissie 
bezwaarschriften van de gemeente Maasgouw voor de duur van vier jaren, ingaande 20 mei 
2022. 

2. De benoeming van mevrouw Burhenne te verlengen voor de duur van één jaar, ingaande 1 
juli 2022. 

3. De benoeming van mevrouw te verlengen voor de duur van vier jaar, ingaande 1 juli 2022. 

Toetreding tot de MGR sociaal domein, module 2 

Het college besluit: 
1. Met ingang van 21 juni 2022 toe te treden tot de ‘Modulaire gemeenschappelijke regeling 

(MGR) sociaal domein Limburg Noord’, module 2. 

2. De wethouder Zorg en Maatschappelijke ondersteuning aan te wijzen als lid van het 

algemeen bestuur (AB). Het college besluit nog over de plaatsvervanger in het AB, indien dat 

strikt genomen noodzakelijk is. 

3. Met ingang van 21 juni 2022 de ‘Samenwerkingsovereenkomst regionale samenwerking BW 

MO B&P regio NML’ aan te gaan met de overige colleges van de gemeenten in Noord- en 

Midden-Limburg, onder gelijktijdige beëindiging van de ‘Overbruggingsovereenkomst 

regionale samenwerking beschermd wonen, maatschappelijke opvang en bemoeizorg & 

preventie OGGZ 2022’. 

4.  Conform ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging MGR sociaal domein Limburg Noord, 

module 2’ met ingang van 21 juni 2022 aan de MGR mandaat, volmacht en machtiging te 

verlenen, onder gelijktijdige intrekking van het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

regionale taken BW, MO, B&P 2022’. 

 

 

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


