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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 27 juni 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanvraag voor sportmateriaal en sport deelname te vergroten 
Het college besluit: 

 

1. Een subsidie beschikbaar te stellen aan Stichting sportzaal Linne ten behoeve van 

sportmaterialen 

2. Een subsidie beschikbaar stellen aan TTV Westa 

3. Een subsidie beschikbaar te stellen aan VC Limac 

MFC Stevensweert Haalbaarheidsonderzoek  
Het college besluit: 

 

1. Dorpsraad Stevensweert een bijdrage te verstrekken om een objectieve haalbaarheidsstudie 

uit te laten voeren of en waar en in welke exploitatievorm een MFC in Stevensweert 

realiseerbaar is op een bestaande locatie. 

2. Het bedrag ten laste te brengen van 600235/34396 

3. De opdrachtvertrekking expliciet bij de dorpsraad te beleggen zodat de gemeente nog 

objectief het onderzoek kan beoordelen. 

4. De voorwaarde te stellen dat de dorpsraad meerdere opties uitwerkt en hiervoor 

commitment heeft van de betrokken organisaties en gemeente. 

5. Het onderzoek staat los van eventuele vervolgstappen of verwachtingen wederzijds 

Plan van aanpak programma Toekomstbestendige zorg 
Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het plan van aanpak van het programma Toekomstbestendige zorg 

(bijlage 1); 

2. In gesprek te gaan met de raad over het programma tijdens een themabijeenkomst. 
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VC Limac naar Andreashal 
Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met de aanpassing aan de sportvloer van de Andreashal; 

2. Akkoord te gaan met de aanpassing van de verlichting in de sporthal van de Andreashal; 

3. Akkoord te gaan met de aanleg centre court belijning t.b.v. VC Limac voor het beoefenen van 

de sport op Eredivisieniveau. 

Vernummeringsvoorstel Eiland 31 Stevensweert 
Het college besluit: 

 

1. het adres Eiland 31 Stevensweert te vernummeren naar het adres Eiland 30a Stevensweert. 

2. het besluit per 1 augustus 2022 in werking te laten treden. 

Mutaties Adviesraad Sociaal Domein- Juni 2022 
Het college besluit: 

 

1. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een aantal leden van de Adviesraad Sociaal 

Domein Maasgouw op hun eigen verzoek uit hun functie te ontheffen. 

2. Met ingang van 1 mei 2022 op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw een 

tweetal nieuwe leden te benoemen. 

Met ingang van 1 juni 2021 op voordracht van de Adviesraad Sociaal Domein Maasgouw  lid te 

benoemen. 

 

 

 

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


