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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 14 februari 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

AVG besluit 
Het college besluit: 

 

1. het informatie verzoek volgens de Algemene verordening gegevensveiligheid als een 

misbruik van het recht op informatie te zien; 

2. verzoeker dit besluit middels bijgevoegde brief mee te delen; 

3. verzoeker te wijzen op de rechtsbescherming van dit genomen besluit. 

Kadernota 2024 Ontwikkeling financiële positie 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met bijgevoegde concept RIB en presentatie over de ontwikkeling van de 

financiële positie 2024 en volgende jaren. 

Kerkenvisie gemeente Maasgouw 
Het college besluit: 

 

1. voor het opstellen van de Kerkenvisie gemeente Maasgouw opdracht te verlenen conform 

hun offerte d.d. 27 januari 2023; 

2. de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de opdrachtverlening voor 

het opstellen van de Kerkenvisie gemeente Maasgouw. 

 

Ondersteuning verenigingen in de energiecrisis  
Het college besluit: 

 

1. de raad voor te stellen een bedrag beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan van 

aanpak ‘ondersteuning verenigingen tijdens de energiecrisis’; 
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2. de raad voor te stellen dit budget ten laste te brengen van de algemene reserve. 

Start realisatie parkeerterrein Fun Beach  
Het college besluit: 

 

1. te starten met de realisatie van het inrichtingsplan dat ten grondslag ligt aan het 

bestemmingsplan ‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’, ook al is het bestemmingsplan nog 

niet onherroepelijk; 

2. de raad over dit besluit te informeren met bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

3. akkoord te gaan met de meervoudig onderhandse aanbesteding van de uit te voeren werken 

en te gunnen op basis van laagste prijs. 

Transitieplan Limburg 
Het college besluit: 

 

1. kennis te nemen van het transitieplan van de Veiligheidsregio Limburg Noord en 

Veiligheidsregio Zuid-Limburg; 

2. in te stemmen met de bestuurlijke uitgangspunten; 

3. onverminderd het zoeken van geschikte locaties voor de opvang van asielzoekers, 

Oekraïense ontheemden en als tussenvoorziening voor huisvesting van vergunninghouders 

voort te zetten; 

4. als bestuurlijke reactie aan te geven dat het voorliggende plan te complex en te onduidelijk 

is, dat een praktische werkstructuur vereist is en ontbreekt én dat er onvoldoende aandacht 

is voor de gevolgen voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk, waaronder personeel en 

financieel; 

5. de burgemeester te mandateren om de bestuurlijke reactie namens het college te versturen 

aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg Noord; 

6. de gemeenteraad te informeren over het Transitieplan Limburg. 

 

Collegevoorstel Wijzigen functiegroepen in de werktijdenregeling  
Het college besluit: 

 

1. de aangepaste werktijdenregeling voorgenomen vast te stellen waarbij is aangepast dat de 

functiegroep Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) wordt toegevoegd aan de 

categorie van functies onder de bijzondere regeling. 

2. de aangepaste werktijdenregeling ter instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad 

(OR). 

3. na instemming de werktijdenregeling als definitief vastgesteld te beschouwen. 

4. dat het aanwijzen van functiegroepen voor de bijzondere werktijdenregeling door het 

betreffende bevoegd gezag gebeurt. 

5. dat het uitgangspunt van harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden voor vergelijkbare 

functiegroepen in MER verband wordt gehandhaafd, tenzij er sprake is van zodanig 

verschillende omstandigheden dat het ontstaan van verschillen gerechtvaardigd is. In 
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voorkomende gevallen vindt hierover afstemming plaats tussen de betrokken bevoegde 

gezagen 

Decembercirculaire 2022 
Het college besluit: 

 

1. kennis te nemen van de decembercirculaire 2022; 

2. de gemeenteraad te informeren via bijgevoegde RIB. 

 

 

 

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


