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Voortgangsrapport collegeprogramma 2022-Q4 (december 2022)  
In dit voortgangsrapport wordt gerapporteerd over de actiepunten in het collegeprogramma 2022-2026 waarvoor in 
2022 (Q2 t/m Q4) een bestuurlijk document moet worden opgeleverd. 

1. Algemeen bestuur en bedrijfsvoering 
 

Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille
/ Team  

Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

1.5 In een Integraal Veiligheidsplan wordt beschreven hoe wij de aanpak van problemen op 
gebied van overlast en geweld, criminaliteit en woninginbraken gestalte geven. 

Bgm. 
BSC (JM) 

1. Beleidsplan (IVP) 
2. Aparte rapportage 

2022-Q3 
Jaarlijks 

 
Voortgang actiepunt: 
Het integraal veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 20 december 2022. 

 
2. Dienstverlening 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

2.1 Er wordt een programma Verbeteren Dienstverlening Plus voor de gemeente Maasgouw 
uitgevoerd (incl. acties die inspelen op nieuwe wet- en regelgeving). Over de uitvoering van 
dit programma wordt jaarlijks gerapporteerd. 

Bgm. 
DV (CE) 

1. Programmaplan 
2. Aparte rapportage 

2022-Q3 
Jaarlijks 

 
Voortgang actiepunt: 
Het concept van het programmaplan "Verbeteren Dienstverlening Plus" is gereed en besproken met de portefeuillehouder. Dit programmaplan wordt in 
januari 2023 aangeboden aan het college van B&W. 
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3. Sociaal domein 
 

Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille
/ Team  

Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

3.1 We geven uitvoering aan een programma toekomstbestendige zorg met de volgende 
projecten: doorontwikkeling sociaal wijkteam, inkoop ambulante begeleiding (WMO), 
sociale basisinfrastructuur, POH jeugd, vervolgprojecten. 

MW 
SD (KK) 

1. Programmaplan 
2. Aparte rapportage 

2022-Q4 
Jaarlijks 

 
Voortgang actiepunt: 
Het programmaplan toekomstbestendige zorg is in het voorjaar 2022 door het college van B&W vastgesteld. Eind 2024 wordt een rapportage over de 
uitvoering opgeleverd. 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

3.8 Wij willen werken en denken vanuit het concept van positieve gezondheid en stellen een 
nieuwe nota "Gezondheidsbeleid" vast. 

MW 
SD (MD) 

1. Beleidsplan 2022-Q4 

 
Voortgang actiepunt: 
Het beleidsplan gezondheid wordt in december 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

 
4. Beheer openbare ruimte, infra en vastgoed 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

4.1 Wij vinden het belangrijk om het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte (infra en groen) 
hoog te houden. Het huidige kwaliteitsniveau willen we in de komende jaren handhaven. 
Dat wordt vastgelegd in de beleidsplannen Wegen en Groen voor de komende jaren. 

SB 
BOR (RH) 

1. Beleidsplan Wegen 
2. Beleidsplan Groen 

2023-01 
2023-Q1 

 
Voortgang actiepunt: 
Het beleidsplan wegen en groen zal ter vaststelling 20 december 2022 in de gemeenteraad liggen. 
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5. Leefomgeving, wonen en economie 
 

Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille
/ Team  

Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

5.2 De basis voor het gemeentelijk omgevingsbeleid wordt gevormd door de Omgevingsvisie 
die in 2022 is vastgesteld. Dit beleid passen we toe en werken we thematisch verder uit 
(na beleidsvisie Opwek Zonne- en windenergie volgen visies over andere thema's). 

TS 
FD (MG-MB) 

1. Beleidsvisie Zon-Wind 

2. Beleidsvisies (thema's) 

2022-Q4 
N.n.b. 

 
Voortgang actiepunt: 
Het ontwerp voor het beleidskader Zon is op 25 oktober 2022 goedgekeurd in het college van B&W. Op 15 november heeft een themabijenkomst voor de 
raads- en commissieleden plaatsgevonden. Het ontwerp beleidskader heeft ter inzage gelegen tot 1 december 2022. Vaststelling van het definitieve 
beleidskader door college en raad wordt beoogd in het eerste kwartaal van 2023. 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

5.3 In het project Groenimpuls Maasgouw zetten wij in op grootschalige aanplant van bomen, 
versterking van natuurgebieden en verbindingszones en het realiseren van groene "koelte 
eilanden" in de dorpskernen. Voor deelproject verbindingszones volgt apart plan. 

SB 
FD (CvdG) 

1. Projectplan 
2. Rapportage 

2022-Q3 
Jaarlijks 

 
Voortgang actiepunt: 
Voor de afronding van het concept projectplan wordt nog gewacht op gegevens van team BOR over locaties met hittestress en de beoogde koelte-eilanden. 
Deze worden op korte termijn verwacht en dan kan in december 2022 het projectplan ter vaststelling aan het college worden aangeboden. 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

5.4 Binnen het kader van de energietransitie geven we uitvoering aan de Regionale Energie 
Strategie en de Lokale Transitievisie Warmte en stellen we iedere twee jaar een Lokaal 
Actieplan Energie vast met een overzicht van gemeentelijke acties. 

SB 
FD (PJ & TP) 

1. Beleidsvisie RES 2.0 
2. Lokaal actieplan 

2023-Q2 
2022-Q3 

 
Voortgang actiepunt: 
Het lokaal actieplan energietransitie is vastgesteld door B&W op 13 september 2022. Daarover is ook een raadsinformatiebrief verzonden. 
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Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

5.6 We willen dat er in Maasgouw minimaal 400 woningen worden gebouwd in de periode 
2022-2026. Om dat te realiseren werken we met woningcorporaties, projectontwikkelaars 
en particuliere initiatiefnemers aan de uitvoering van bouwplannen. 

TS 
FD (BT) 

1. Structuurvisie 
2. Aparte rapportage 

2022-Q2 
Jaarlijks 

 

Voortgang actiepunt: 
De structuurvisie wonen is op 12 juli 2022 vastgesteld in de gemeenteraad. Op 23 november 2022 is het vraagstuk "woningbouw" aan de orde gesteld in de 
raadswerkgroep wonen en leefomgeving. 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

5.11 Het vrachtverkeer dat vanuit bedrijventerrein de Koeweide de kern Maasbracht doorkruist 
zorgt voor overlast en onveiligheid. We gaan onderzoeken of een alternatieve ontsluiting 
voor het vrachtverkeer in Maasbracht haalbaar is. 

TS 
FD (HM) 

1. Procesplan (PvA) 
2. Onderzoeksrapport 

2022-Q4 
2024-Q1 

 
Voortgang actiepunt: 
Opdracht kentekenonderzoek is verstrekt. Op 29 november 022 is de procesaanpak besproken in de 2e termijn van het college. In de 2023 worden op basis 
van het procesplan de acties uitgerold. 

 
 

Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille
/ Team  

Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

5.12 Op basis van het economisch profiel van Maasgouw wordt voor de gemeente een 
economisch actieprogramma opgesteld en uitgevoerd. 

CP 
FD (PvdS) 

1. Programmaplan 2022--Q4 

 
Voortgang actiepunt: 
In het eerste kwartaal van 2022 is het onderzoek naar het Economisch Profiel van Maasgouw opgeleverd. Naar aanleiding daarvan heeft een gespreksronde 
met de collegeleden plaatsgevonden over de uitgangspunten op basis waarvan het college zijn economische visie en de uitwerking daarvan wil vormgeven. 
Op 13 december volgt een bespreking in het college van een concept document waarin economische visie en actieplan zijn gecombineerd. Daarna volgt een 
traject dat moet leiden tot de vaststelling van dit document. 
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6. Gebiedsontwikkelingen 
 

Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille/ 
Team  

Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

6.1 Opzetten/uitvoeren van een gecoördineerde aanpak van de grote gebiedsontwikkelingen in 
Maasgouw gelet op het strategisch belang en de onderlinge samenhang. 

SB-TS-CP 
BSC (RH) 

1. Procesplan (PvA) 2022-Q2 

 
Voortgang actiepunt: 
Op 11 juli 2022 is door het college van B&W de opzet voor de gecoördineerde aanpak van de gebiedsontwikkelingen vastgesteld. Op basis daarvan is een 
bestuurlijk coördinatieoverleg en een ambtelijk coördinatieteam voor de zes grote gebiedsontwikkelingen in Maasgouw van start gegaan. 

 
Nr. Doelstelling (actiepunt)  Portefeuille

/ Team  
Op te leveren 
documenten 

Kwartaal 
oplevering 

6.7 Begeleiden van initiatieven in het havengebied Maasbracht (incl. studie Clean Energy Hub) 
en het opstellen van integrale visie voor de ontwikkeling van het havengebied samen met 
initiatiefnemers, andere bedrijven en mede-overheden. 

CP 
FD-BSC 

(MM-RH) 

1. Procesplan (PvA) 
2. Ontwikkelvisie 

2022-Q4 
2023-Q4 

 
Voortgang actiepunt: 
Op 29 november wordt de raads- en commissieleden in een themabijeenkomst geïnformeerd over deze gebiedsontwikkeling. Streven is om in januari 2023 
een projectplan voor deze gebiedsontwikkeling aan het college van B&W voor te leggen. Daarin wordt beschreven welke deelprojecten er lopen, op welke 
resultaten deze zijn gericht en welke planning daarvoor wordt gehanteerd. Ook wordt beschreven welke rollen de gemeente binnen het project heeft en 
welke organisatie daarbij past. Daarnaast wordt aangeduid welke partijen (stakeholders) bij het project zijn betrokken en hoe de contacten met deze 
partijen worden georganiseerd. Ook wordt het projectgebied op kaart aangeduid zodat de afbakening met andere ontwikkelngen duidelijk is. Over dit 
projectplan zal ook een RIB worden verzonden. 

6 december 2022 
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