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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 10 januari 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

B&W-voorstel aanbesteding verwerken HRA, GFT en GFE in ASL-verband 
Het college besluit: 

1. het opdracht-, mandaat- en volmachtsbesluit aanbesteding verwerking HRA, GFT/GFE 

gemeente Maasgouw, conform bijgaand besluit (bijlage 1), vast te stellen en te 

ondertekenen; 

2. in te stemmen met de kaders van de vereveningsregeling conform het in bijlage 3 

bijgevoegde document inzake de kaders van de vereveningsregeling ASL-gemeenten, en 

opdracht te verlenen aan ASL om (op basis van deze kaders) de vereveningsregeling verder 

uit te werken; 

3. de gemeenteraad via de in bijlage 4 toegevoegde raadsinformatiebrief te informeren. 

De burgemeester besluit: 

1.  aan Vereniging Afvalsamenwerking Limburg (ASL) een volmacht te verlenen, conform het 

bijgaande opdracht-, mandaat- en volmachtsbesluit (bijlage 1), en het besluit te 

ondertekenen. 

Beleids- en uitvoeringsagenda 2023 inclusief Begroting 2023 Arbeidsmarktregio Midden-

Limburg en Samenwerkingsovereenkomst Arbeidsmarktregio Midden-Limburg 
Het college besluit: 

1. de Beleids- en uitvoeringsagenda 2023 inclusief de hierbij behorende Regionale Begroting 

AMR ML 2023 vast te stellen; 

2. de Samenwerkingsovereenkomst AMR ML 2023 e.v. aan te gaan; 

3. in te stemmen met het verzenden van de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Economische Visie Maasgouw 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met bijgevoegde aanvraag voor themabijeenkomst “Economische Visie 

Maasgouw 2023 – 2026”. 
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Voorstel presentatie concept Centrumvisie Heel 2023-2030 in themasessie januari 2023 
Het college besluit: 

1. kennis te nemen van de Centrumvisie Heel 2023-2030 opgesteld door Bureau Cosi met de 

betrokkenen in Heel; 

2. in te stemmen met een themabijeenkomst op 31 januari waarin de raad geïnformeerd wordt 

over de Centrumvisie Heel en het vervolgproces; 

3. in te stemmen met de vervolgstappen in het proces naar een centrumplan voor Heel. 

Raadsvoorstel vaststellen Beleidskader Zon 
Het college besluit: 

1. in te stemmen met het bijgevoegde concept-raadsvoorstel; 

2. dit aan de gemeenteraad voor te leggen in haar vergadering van 28 februari 2023. 

 

 

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


