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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 28 februari 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Duurzaamheidsonderzoek voor de havens Koeweide, Prins Mauritshaven en kanaal Wessem-

Nederweert. 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met het uitvoeren van een duurzaamheidsonderzoek voor drie 

industriehavens van Maasgouw op basis van de bijgevoegde offerte; 

2. de gemeentelijke kosten te dekken uit het voorbereidingskrediet Koeweide, de exploitatie 

Nautische Boulevard Wessem en de post “overige uitgaven vervoer te water”. 

Het als werkveldtrekker SML R&T, namens de regio, aanbesteden van de opdracht voor 

uitvoering van het project Vitaal en Onderscheidend. 
Het college besluit: 

 

1. om onder voorbehoud van de te verkrijgen mandaten van de overige deelnemende 

gemeenten, als werkveldtrekker SML R&T namens de regio de opdracht voor het leveren van 

een projectcoördinator en toekomstregisseur voor het project “Vitaal en Onderscheidend” 

aan te besteden en de opdrachten te gunnen aan de winnende inschrijvers. 

Huisvesting vereniging Wessem: uitvoeringsbegeleiding. 
Het college besluit: 

 

1. Stichting Menswel uit Echt opdracht te verstrekken voor de rol van projectleiding tijdens de 

uitvoeringsfase van het project: “huisvesting verenigingen Wessem”; 

2. Adviesbureau Compaan uit Heerlen opdracht te verlenen voor de rol van technisch adviseur 

en directievoering tijdens de uitvoeringfase voor het project: “ huisvesting verenigingen 

Wessem”. 
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RIB evaluatie pilot hondenpoepzakjes Heel en Linne. 
Het college besluit: 

 

1. akkoord te gaan met de bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

2. kennis te nemen van de resultaten van evaluatie pilot hondenpoepzakjes Heel en Linne; 

3. akkoord te gaan met het plaatsen van hondenpoepzakjesdispensers in elke dorpskern. 

 

Aanvraag voor een themabijeenkomst Nautische Boulevard Wessem. 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met bijgevoegde aanvraag voor een themabijeenkomst “Nautische Boulevard 

Wessem” (themaraad van 14 maart 2023). 

Verkiezingen 2023 
Het college besluit: 

 

1. Een aantal personen voor het tijdvak 2022-2026 te benoemen tot leden van het hoofdstembureau 

van de gemeenteraad: 

- Tot voorzitter: de burgemeester; 

- Tot plaatsvervangend voorzitter: een van de leden; 

Tot leden: 

- 3 personen. 

Tot plaatsvervangende leden: 

- 3 personen 

2. voor het houden van besloten zittingen van het hoofdstembureau de kamer van de burgemeester 

aan te wijzen; 

3. voor openbare zittingen de raadszaal van de gemeente Maasgouw aan te wijzen; 

4. kennis te nemen van bijlage één en twee 

 

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


