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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 24 mei 2022  

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Principeverzoek Marktstraat 11-13 in Wessem 

Het college besluit: 

1. Onder voorwaarde principemedewerking te verlenen aan het realiseren van een woning op 

de eerste verdieping van het pand Marktstraat 11 in Wessem. 

2. Een apart huisnummer (11a) toe te kennen aan eerder genoemde te realiseren woning. 

3. Geen principemedewerking te verlenen aan het splitsen van het pand Marktstraat 13 in 

Wessem. 

4. Om het gebruik van de begane grond van het pand Marktstraat 11 in Wessem als winkel, 

vooruitlopend op de eerstvolgende bestemmingsplanherziening, planologisch te regelen via 

een omgevingsvergunning. 

5. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

 

Verzoek tegemoetkoming planschade Singelstraat Noord 11 in Stevensweert 

Het college besluit: 

1. Het verzoek om tegemoetkoming in schade ex artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro) af te wijzen. 

2. De gemaakte kosten van rechts- / deskundige bijstand niet te vergoeden. 

3. Het betaalde griffierecht niet te restitueren. 

4. De Teamleider Fysiek Domein te mandateren voornoemde besluiten bekend te maken 

 

Bouwen van een levensloopbestendige woning aan de Heggerstraat te Panheel 

Het college besluit: 

1. Principemedewerking te verlenen aan het bouwen van een levensloopbestendige 

woning  aan de Heggerstraat in Panheel 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 
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Collegevoorstel principeverzoek huisvesting arbeidsmigranten Bergerweg 1 en Rijksweg 9b 

Linne 
Het college besluit: 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het verzoek voor de huisvesting 

van arbeidsmigranten aan de Bergerweg 1 (16 personen) en Rijksweg 9b (30 personen) in 

Linne, waarbij: 

 voor de locatie Bergerweg 1 moet worden voldaan aan de binnenplanse 

afwijkingsvoorwaarden uit het bestemmingsplan; 

 voor de locatie Rijksweg 9b geldt dat: 

 de initiatiefnemer een omgevingsdialoog start, voorafgaand aan de aanvragen 

omgevingsvergunning; 

 voor de realisatie van het plan de benodigde omgevingsvergunningen worden aangevraagd, 

waarbij wordt aangetoond dat er geen beperkingen ontstaan voor de omgeving; 

 er specifieke voorwaarden gesteld worden aan de huisvesting, zoals genoemd in dit 

collegevoorstel, onder Argumenten, punt 1.3; 

 ten behoeve van de vergunningsprocedure voor de locatie Rijksweg 9b in Linne planschade 

wordt afgewenteld via een verhaalsovereenkomst. 

 een bouwplan wordt ingediend bij de omgevingscommissie en voor akkoord wordt 

bevonden. 

2. Initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. 

 

Deelverordening Leefbaarheidsfonds 

Het college besluit: 

1. op grond van artikel 2 lid 2 Algemene subsidieverordening gemeente Maasgouw 2017 de 

deelverordening Leefbaarheidsfonds vast te stellen. 

Voordracht afvaardiging collegeleden in verbonden partijen 
Het college besluit: 

 

1. Namens de gemeente Maasgouw voor te dragen voor het Algemeen Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regelingen: 

a. Voor GR BsGW: wethouder Wilms als AB-lid en wethouder 

    Snijckers als plaatsvervangend AB-lid (conform concept-raadsvoorstel); 

b. Voor GR Reinigingsdienst Maasland: wethouder Blomen en 

    wethouder Wilms als AB-lid (conform concept- raadsvoorstel); 

2. In te stemmen met het concept-raadsvoorstel; 
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3. Namens de gemeente Maasgouw voor te dragen voor het Algemeen Bestuur van de 

Gemeenschappelijke Regelingen: 

a. Voor GR Westrom: wethouder Peters en wethouder Blomen als 

    AB-lid en burgemeester Strous en wethouder Wilms als  

    plaatsvervangend AB-lid; 

b. Voor GR RUD Limburg Noord: wethouder Snijckers als AB-lid 

    een burgemeester Strous als plaatsvervangend AB-lid; 

c. Voor GR Grenspark Maas Swalm Nette: wethouder Blomen als  

    AB-lid en burgemeester Strous als plaatsvervangend AB-lid; 

d. Voor GR Omnibuzz: wethouder Wilms als AB-lid en wethouder  

    Peters als plaatsvervangend AB-lid; 

e. Voor GR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal 

    domein Limburg Noord: wethouder Wilms als AB-lid en  

    wethouder Peters als plaatsvervangend AB-lid; 

Collegeleden namens de gemeente Maasgouw af te vaardigen voor bestuurlijke functies in 

overige samenwerkingsverbanden volgens het schema, opgenomen in dit collegevoorstel. 

1e Programmarapportage 2022 
 
Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de concept-1e Programmarapportage 2022 inclusief bijlagen en met 

bijbehorend concept-raadsvoorstel. 

Bestemmingsplan Fun Beach: ontbrekende bijlage van de toelichting alsnog toevoegen aan 

raadsstukken 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met de nota van wijziging; 

2. de aangepaste versie van de Toelichting op het bestemmingsplan inclusief bijlage 1 

alsnog na te zenden naar de gemeenteraad. 

Jaarstukken 2021 
Het college besluit: 

       1. De concept-jaarstukken 2021 inclusief bijbehorend raadsvoorstel vast te stellen onder  

              voorbehoud van een goedkeurende controleverklaring. 

Vaststelling Integraal Huisvestingsplan Gemeente Maasgouw 

Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met het Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting 2022 - 2041 (IHP). 

2. In te stemmen met het in het IHP voorgestelde uitvoeringsprogramma en de in het 

plan  genoemde voorzieningen in samenwerking met de betrokken schoolbesturen, 

voorschoolse  voorzieningen en ketenpartners in businesscases uit te werken en die 

uitwerking per geval  voor te leggen aan de gemeenteraad 
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Openbare besluitenlijst van het college van B&W. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


