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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 10 mei 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Raadsvoorstel tot planologische wijziging voor de realisatie van 15 appartementen aan de 

Zandkuilweg/Neutrale Hoek in Maasbracht 

Het college besluit: 

1. De gemeenteraad voor te stellen te bepalen dat voor de omgevingsvergunning om af te 

wijken van het bestemmingsplan voor de realisatie van 15 appartementen aan de 

Zandkuilweg/ Neutrale Hoek, een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is. 

 

Regionale subsidieaanvraag  ZonMw Grip op Onbegrip 

Het college besluit: 

1. Aan het college van burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas mandaat en 
machtiging, met de mogelijkheid van ondermandaat en submachtiging, te verlenen om 
mede namens het college van burgemeester en wethouders van Maasgouw bij ZonMw 
subsidie aan te vragen op grond van het subsidiebeleidskader Grip op Onbegrip, onderdeel 
Zorg en Veiligheid ‘Domein overstijgend Samenwerken’, en alle (rechts)handelingen te 
verrichten die nodig zijn voor het aanvragen en verantwoorden van deze subsidie, 
overeenkomstig het subsidiebeleidskader en de bij de subsidieaanvraag behorende 
samenwerkingsovereenkomst. 

2. De bij de subsidieaanvraag behorende samenwerkingsovereenkomst aan te gaan onder de 

voorwaarde dat de subsidie wordt verleend en de wethouder sociaal domein volmacht te 

verlenen om, voorafgaand aan de ondertekening hiervan, eventueel de nodige technische 

aanpassingen te doen in de samenwerkingsovereenkomst. 

De burgemeester besluit: 

1. Aan de wethouder sociaal domein volmacht te verlenen om de samenwerkingsovereenkomst 

namens de gemeente Maasgouw te ondertekenen, conform mandaat/volmacht besluit. 
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Subsidie Havendagen en Sireneborrel XXL 2022 

Het college besluit om: 

1. Een eenmalige bijdrage te doen voor het 40-jarig jubileum van het evenement de 

Maasbrachter Havendagen; 

2. Een eenmalige bijdrage te doen aan de Sireneborrel XX, onder de voorwaarde dat dit 

specifiek bedoeld is voor de kosten van een of meerdere sprekers waarbij de pfh vooraf 

inhoudelijk inzicht heeft gekregen in de presentatie van de spreker(s) en het bedrag 

aangepast wordt aan de daadwerkelijke kosten van de spreker(s) tot aan het genoemde 

maximum. 

Portefeuillehouder Wilms vraagt bij dit collegebesluit aantekening van het feit dat hij tegen 

beslispunt 2 heeft gestemd. 

Uitvoeringsprogramma 2022 Sociaal Domein Servicecentrum MER 

Het college besluit: 

1. Het uitvoeringsprogramma 2022 sociaal domein Servicecentrum vast te stellen. 

 

Begroting MGR module 2 2023-2026 

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief 

2. De Modulaire gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) te melden 

dat de gemeente Maasgouw geen zienswijze zal indienen. 

Principeverzoek voor bouwen van een woning aan de Hemelrijckstraat te Heel 

Akkoord met advies aan college om: 

1. Principemedewerking te verlenen aan het bouwen van een woning aan de Hemelrijckstraat 

te Heel 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren conform advies. 

Voortgang uitvoering Plan van Aanpak personen met verward gedrag 

Het college besluit: 

        1. akkoord te gaan met de raadsinformatiebrief Voortgang uitvoering plan van aanpak  

            personen met verward gedrag 

 

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


