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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 25 oktober 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanbesteding onderhoud Openbare Verlichting 2023-2026 
Het college besluit: 

 

1. Aan het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen mandaat te verlenen om 

namens het college van de gemeente Maasgouw de aanbesteding van het onderhoud van 

Openbare Verlichting 2023-2026 uit te voeren; 

2. De burgemeester van de gemeente Maasgouw te machtigen om, na gehouden aanbesteding, 

de opdracht te gunnen aan de laagste/winnende inschrijver. 

 

Begrotingswijziging 2022- 2/2023-1 SC MER 
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de Begrotingswijziging 2022-2/2023-1 van het Servicecentrum MER; 

2. Als advies aan de raad mee te geven om geen zienswijzen in te dienen op Begrotingswijziging 

2022-2/2023-1 van het Servicecentrum MER. 

 

Collegevoorstel Ontwerp Beleidskader Zon 
Het college besluit: 

 

1. Het Ontwerp Beleidskader Zon te accorderen; 

2. Het Ontwerp Beleidskader Zon conform de Inspraakverordening Maasgouw ter inzage te 

leggen. De inspraakperiode duurt afwijkend 4 weken en loopt van 4 november t/m 1 

december 2022; 

3. De raad hiervan te informeren middels bijgevoegde RIB, zodat de raad tijdig van de 

aangekondigde inspraakperiode kennis heeft. Tevens wordt de raad gedurende deze periode 

ambtelijk geïnformeerd in een themaraad. 
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Groenbeheerplan 2023-2026  
Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het Groenbeheerplan 2023-2026; 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel. 

Principeverzoek vakantiepark Boschmolenplas 
Het college besluit: 

 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het verzoek voor een 

doorontwikkeling van het gebied rondom het restaurant op het vakantiepark 

Boschmolenplas in Heel, waarbij: 

• voor de realisatie van dit plan de noodzakelijke ruimtelijke procedure doorlopen wordt, 

waarbij wordt aangetoond dat er geen beperkingen ontstaan voor de omgeving, waaronder 

(verkeers)hinder ter plaatse van de Bosmolenweg; 

• bij de verdere uitwerking van de plannen de omgeving wordt betrokken; 

• de toename van het aantal bedden regionaal worden afgestemd in het werkveld SML R&T; 

• ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt afgewenteld via een 

verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer een ‘akkoordverklaring kosten en voorwaarden’ 

(tevens exploitatieovereenkomst) ondertekent. 

2. Aanvrager en de gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren. 

Wegenbeheerplan 2023-2026 
Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het Wegenbeheerplan 2023-2026; 

2. Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel. 

Verzoek om subsidievaststelling RT202 Optimist on Tour  
Het college besluit: 

 

1. De aan het watersportverbond verleende subsidie vast te stellen; 

2. Dat na uitbetaling van 90% voorschot van de feitelijke kosten nu de resterende 10% 

uitbetaald worden. 

 

2e Programmarapportage 2022 
Het college besluit: 

 

In te stemmen met de concept 2e Programmarapportage 2022 inclusief bijlages en met het 

bijbehorend concept-raadsvoorstel  
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Juridisch-technische aanpassingen verordening en beleidsplannen i.v.m. de omgevingswet  
Het college besluit: 

 

1. Aan de raad voor te stellen om de Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020, 

conform de wijzigingsverordening, te wijzigen; 

2. Aan de raad voor te stellen om de bomenverordening gemeente Maasgouw, conform de 

wijzigingsverordening, te wijzigen; 

3. Aan de raad voor te stellen om de verordening woonschepen Maasgouw, conform de 

wijzigingsverordening, te wijzigen; 

4. Aan de raad voor te stellen om het afkoppelbeleidsplan Maasgouw, conform bijgevoegd 

raadsbesluit, te wijzigen; 

5. Aan de raad voor te stellen het beleidsplan onderhoud gemeentelijke gebouwen 2021-2024, 

conform bijgevoegd raadsbesluit, te wijzigen; 

6. Aan de raad voor te stellen om het gemeentelijke rioleringsplan 2022-2026, conform 

bijgevoegd raadsbesluit, te wijzigen; 

Toestemmingsprocedure raad voor wijzigingen GR Omnibuzz en zienswijzenprocedure raad 

concept eerste wijziging begroting 2023-1 & meerjarenperspectief 2024-2026  
Het college besluit: 

 

1. De raad voor te stellen het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke 

regeling Omnibuzz te wijzigen conform bijgevoegd concept wijzigingsbesluit; 

2. Kennis te nemen van de concept eerste wijziging begroting 2023-1 en meerjarenperspectief 

2024-2026; 

3. De raad voor te stellen om geen zienswijze in te dienen; 

4. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 

 

 

 

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


