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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 
en wethouders 

Datum: 25 januari 2022  

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanvraag voorlopige voorziening 
Het college besluit:  

1. Een voorlopige voorziening aan te vragen om het bestemmingsplan Centrum Echt te 
schorsen.  

2. De Voort advocaten te machtigen om namens het college van B&W en de raad van de 
gemeente Maasgouw bij de Raad van State een voorlopige voorziening aan te vragen voor 
het schorsen van het bestemmingsplan Centrum Echt. 

Investeringsagenda Midden-Limburg 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de voorgestelde dynamische koers in het startdocument 
‘Investeringsagenda Midden-Limburg Het verbindend hart van Limburg in uitvoering’.  

2. In te stemmen met samenvattende conclusies SML-conferentie 22-12-2021. Een deel van de 
vrijgekomen GOMLmiddelen te reserveren als startbijdrage voor de investeringsagenda 
MiddenLimburg.  

3. De raad voor te stellen een deel van de vrijgekomen GOML-middelen in te zetten als 
startbijdrage voor de investeringsagenda Midden-Limburg. 4. De raad door middel van een 
raadsinformatiebrief te informeren over de Investeringsagenda Midden-Limburg. 

RIB evaluatie hondenspeelplaats Maasbracht en Beegden 
Het college besluit:  

1. Akkoord te gaan met de Raadsinformatiebrief.  
2. Kennis te nemen van de resultaten evaluatie hondenspeelplaats Maasbracht en Beegden.  
3. Akkoord te gaan met het voorstel tot uitbreiden naar minimaal 1 hondenspeelplaats per 

dorpskern.  
4. Kennis te nemen van de pilot verstrekken hondenpoepzakjes.  
5. De portefeuillehouder te machtigen de RIB tekstueel aan te passen. 

Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2022-2023 
Het college besluit:  

1. De “Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2022- 2023” vast te 
stellen.  

2. De bevoegdheid tot verlening en tot vaststelling van de subsidie in het kader van de 
“Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater gemeente Maasgouw 2022- 2023” te 
mandateren aan de Teammanager Beheer Openbare Ruimte. 
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Verlenen subsidie 2022 Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het college besluit:  

1. Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg voor het jaar 2022 een subsidie te 
verlenen, voor de uitvoering van de activiteiten preventie en informatie, consultatie, advies 
en lichte opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, toegang tot individuele voorzieningen 
en toeleiding naar en samenwerking met gedwongen kader en justitie, en deze kosten ten 
laste te brengen van het budget ‘subsidies sociaal domein jeugd’.  

2. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg te informeren over het besluit tot 
subsidieverlening én de bevoorschotting daarvan door middel van de bijgaande concept-
beschikking. 

Actieprogramma Global Goals 2022 
Het college besluit:  

1. Het Actieprogramma Global Goals 2022 vast te stellen;  
2. In te stemmen met de Raadsinformatiebrief. 

Verlenging raamcontract leerlingenvervoer 
Het college besluit:  

1. In te stemmen met de verlenging van het raamcontract leerlingenvervoer tot 1-8-2023  
2. De vervoerder DVG schriftelijk voor 1-2-2022 te berichten 

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