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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 19 juli 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Principeverzoek Beekstraat 10 in Wessem  
het college besluit: 

 

Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de bouw van een woning op het perceel 

Beekstraat 10 in Wessem, waarbij: 

1. 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; 

2. ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt afgewenteld via een 

verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer een ‘akkoordverklaring kosten en voorwaarden’ 

(tevens exploitatieovereenkomst) ondertekent; 

3. een bouwplan wordt ingediend bij de omgevingscommissie en voor akkoord wordt 

bevonden. 

2.  Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

Start project jongeren in beeld 
Het college besluit: 

 

De uitvoeringsovereenkomst pilot Jongeren in Beeld tussen gemeente Maasgouw en de gemeente 

Roermond aan te gaan 
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Vaststelling subsidie CJG-ML 2021 
Het college besluit: 

 

De verleende budgetsubsidie voor de activiteiten preventie en informatie, consultatie, advies en 

lichte opvoedondersteuning, ambulante jeugdhulp, toegang tot een individuele voorziening en 

toeleiding naar en samenwerking gedwongen kader aan het Centrum voor Jeugd en Gezin over het 

jaar 2021 vast te stellen; 

1. Het teveel bevoorschotte bedrag  over de jaren 2019, 2020 en 2021 op grond van artikel 4:57 

lid 1 en 4:95 lid 4 Awb terug te vorderen; 

2. De bijgevoegde vaststellingsbeschikking (zie bijlage 4) te verzenden. 

Vroegtijdig beëindiging van de overeenkomst met Gazprom en de contractering van Vattenfall 

voor de te overbruggen periode tot 1 januari 2023 
Het college besluit: 

 

1. om de overeenkomst met Gazprom voor de levering van gas aan de gemeente Maasgouw te 

beëindigen per 10 oktober 2022; 

2. om, in aanvulling op de reeds gesloten overeenkomst met Vattenfall (ingangsdatum 1 januari 

2023), met Vattenfall overeen te komen dat Vattenfall in de periode van 10 oktober 2022 tot 

1 januari 2023 als gasleverancier voor de gemeente Maasgouw fungeert. 

De burgemeester besluit: 

om onder toepassing van artikel 171 lid 2 Gemeentewet de bevoegdheid tot het verrichten 

van privaatrechtelijke rechtshandelingen in verband met het beëindigen van de 

overeenkomst met Gazprom en in verband met het aangaan van de tijdelijke overeenkomst 

met Vattenfall op te dragen aan de directeur van het Inkoopcentrum Zuid U.A in de vorm van 

de verlening van een volmacht. 

 

Gymvervoer 2022-2023 
Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met de enkelvoudige aanbesteding van het gymvervoer voor het schooljaar 

2022-2023 en de meervoudige onderhandse aanbesteding voor de jaren erna voor te 

bereiden. 

2. De opdracht voor het vervoer voor het schooljaar 2022-2023 te verlenen aan Princen 

Personenvervoer te Weert 

3. Het afdelingshoofd Sociaal Domein te volmachtigen om de gunning te ondertekenen 

 

 

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


