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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 26 juli 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Jaarverslag MER OD 2021 
Het college besluit: 

 

1. Het Jaarverslag 2021 MER-OD vast te stellen 

2. Het Jaarverslag MER-OD 2021 ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad met 

bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Mogelijke zienswijze ontwerp-saneringsplan Edelchemie 
Het college besluit: 

 

1. Geen zienswijzen in te dienen tegen het ontwerp-saneringsplan Edelchemie. 

2. De gemeenteraad per mail hierover te informeren 

Regiovisie jeugd MLO 2023-2028 
Het college besluit: 

1. De raad voor te stellen de bijgevoegde Regiovisie Jeugd en Gezin Midden-Limburg-Oost 

2023-2028 vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het advies van de adviesraad Sociaal 

Domein van de gemeente Maasgouw; 

De concept-reactie aan de adviesraad Sociaal Domein vast te stellen. 

Schuldhulpverlening/Mandaat 
Het college besluit: 

 

1. Het mandaat in verband met de beslissingsbevoegdheden ingevolge de Wgs zoals dit werd 

verleend aan het Dagelijks Bestuur van de GR Servicecentrum MER in te trekken per 1 

oktober 2022. 

2. Om teammanager Sociaal Domein te mandateren voor het nemen van besluiten binnen de 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.  
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Subsidie murals Stevensweert  
Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met het verlenen van een incidenteel voorlopig subsidie aan de vereniging 

Amici Insulae voor het realiseren van drie murals in de historische kern van Stevensweert 

voor een bedrag in het tekort op de financiële eindafrekening. 

2. Een bedrag te bevoorschotten. 

3. De aanvullende voorwaarde op te leggen om een aanvraag tot definitieve 

subsidievaststelling in te dienen met een inhoudelijk verslag alsmede een financieel verslag 

inclusief financiële eindafrekening uiterlijk 13 weken nadat de laatste mural gerealiseerd is. 

4. De aanvullende voorwaarde op te leggen om uiterlijk 31 december 2023 de drie murals te 

realiseren op de daarvoor bestemde drie locaties zoals aangegeven in de subsidieaanvraag 

alsmede de workshops te realiseren voor de jeugd. 

De aanvullende voorwaarde op te leggen om de historische gevel van het gemeentelijk monument 

Molenstraat Noord 2 te herstellen.  

Linne Zuidoost: groensingels deelgebied 1-A, 2-A (deels) en 2-B. 
Het college besluit: 

 

1. De kosten voor de aanleg van de openbare groensingels in deelgebied 1-A, 2-A (deels) en 

2-B ten laste van de interne grondexploitatie ‘Linne Zuidoost’ te brengen; 

2. Voor de aanleg van de openbare groensingels in deelgebied 1-A, 2-A (deels) en 2-B de 

enkelvoudige, onderhandse aanbestedingsprocedure te (laten) volgen. 

 

Schuldhulpverlening/BKR 
Het college besluit: 

 

Om aan te sluiten bij Bureau Krediet Registratie (BKR) voor de registratie van problematische 

schulden en daartoe een (aansluit)overeenkomst aan te gaan met BKR 

 

Schuldhulpverlening/Verwerkersovereenkomst 
Het college besluit: 

 

In te stemmen met de vernieuwde verwerkersovereenkomst gemeente Maasgouw & PLANgroep 

Schuldhulpverlening B.V. 2022. Hiermee komt de verwerkersovereenkomst gemeente Maasgouw & 

PLANgroep Schuldhulpverlening B.V. 2018 te vervallen. 
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Voorontwerpbestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’ 
Het college besluit: 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’. (met het 

planidentificatienummer: NL.IMRO.1641.BPL112-ON01) vast te stellen. 

2. Het bestuurlijk vooroverleg te starten, waarbij de termijn vier weken is en de teammanager 

Fysiek Domein is gemandateerd de brieven te ondertekenen. 

3. Het MER-beoordelingsbesluit te nemen, op basis van de in paragraaf 5.1.8 van de toelichting 

van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’, 

inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkelingen die in het 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’ planologisch-juridisch mogelijk 

worden gemaakt, geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan die het 

opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen. 

4. Geen milieueffectrapportage op te stellen en te publiceren dat er geen 

terinzagelegging van de voorbereiding van het bestemmingsplan is, er geen zienswijzen 

kunnen worden ingediend en geen onafhankelijke adviesinstantie advies uitbrengt. 

5. Initiatiefnemer hierover schriftelijk te informeren. 

 

Voortzetting deelname Keyport 
Het college besluit de raad voor te stellen conform bijgevoegd concept-raadsvoorstel : 

 

1. de deelname van de gemeente Maasgouw aan Keyport te verlengen voor een periode van 2 

jaar (2023 en 2024) 

2. daartoe een bedrag per jaar structureel beschikbaar te stellen. 

 

 

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


