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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 
en wethouders 

Datum: 11 januari 2022  

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanbesteding renovatie Andreashal 
Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de aanbesteding van voorliggend verbouwingsplan;  
2. Akkoord te gaan met de meervoudig onderhandse aanbesteding met uitnodiging van 6 bedrijven en te 

gunnen op basis van de laagste prijs;   
3. Akkoord te gaan met het ondertekenen van de gunning door de teammanager van de Team BOR, mits 

het krediet toereikend is. 

Meerkosten BsGW 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met offerte BsGW 
2. In te stemmen met het raadsvoorstel 

Bouwen van een levensloopbestendige woning aan de Heggerstraat te Panheel 
Het college besluit: 

1. Principemedewerking te verlenen aan het bouwen van een levensloopbestendige woning  aan de 
Heggerstraat in Panheel 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

Omgevingswet en legesverordening 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het traject om te komen tot de 1e wijziging op de heffing en invordering van leges 
2022. 

2. De gemeenteraad hierover te informeren door het accorderen van de raadsinformatiebrief. 

Principeverzoek Maasstraat 4a-4b in Wessem 
Het college besluit: 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de realisatie van 15 zorgappartementen 
voor het verlenen van 24 uurszorg op de locatie Maasstraat 4-4a in Wessem, waarbij: 

• voor de realisatie van dit plan de noodzakelijk ruimtelijke procedure wordt gevolgd, waarbij 
wordt aangetoond dat er geen beperkingen ontstaan voor het plangebied en/of de omgeving; 

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

• bij de verdere uitwerking van de plannen de omgeving wordt betrokken; 
• een bouwplan wordt ingediend bij de omgevingscommissie en voor akkoord wordt bevonden. 
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2. Met initiatiefnemer een exploitatieovereenkomst aan te gaan waarin de onderlinge rechten en plichten 
van partijen alsmede welke kosten initiatiefnemer moet dragen en welke activiteiten initiatiefnemer 
moet uitvoeren worden vastgelegd.  

3. de aanvrager en de gemeenteraad hierover te informeren. 

Verwerving behandeling met verblijf (segment 1) NML 2023 en verder 
Het college besluit: 
1. In te stemmen met de projectopzet en de kosten voor de verwerving van jeugdhulp segment 1 ‘Opname 

vervangende behandeling en verblijf met behandeling’ (bijlage 1), en deze kosten ten laste te brengen van 
de Regionale Begroting Sociaal Domein MLO.  

2. De op 26 januari 2021 vastgestelde dienstverleningsovereenkomst met de Modulaire gemeenschappelijke 
regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) uit te breiden met een addendum. Bestuursorgaan 
burgemeester verleent machtiging aan de burgemeester van Roermond voor het ondertekenen van het 
addendum genoemd onder beslispunt 2. 

Besluit op bezwaar subsidieverzoek Abdijcomplex 
Het college besluit: 
1. beide bezwaarschriften van 13 april 2021 gegrond te verklaren en het primaire besluit te herroepen omdat 

het genomen besluit onvoldoende gemotiveerd is;  
2. om in besluit op bezwaar beide subsidieverzoeken met toepassing van art. 3 lid 2 ASV en art. 1.2 van de 

deelverordening “stimulering Recreatie en Toerisme 2020-2022” te honoreren en hiermee 
• een subsidie te verlenen voor de herinrichting van het voorplein  
• een subsidie te verlenen voor de verbouwing van de overkapping 

3. de overschrijding die hiermee op het subsidiebudget binnen RT2020 ontstaat, te dekken via een deel van 
het restantbudget RT2020 gemeentelijke investeringen en voor het andere deel via het reguliere 
exploitatiebudget ten behoeve van projecten; 

4. de deelverordening “stimulering Recreatie en Toerisme 2020-2022” in te trekken. 
 
Openbare besluitenlijst van het college van B&W. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 
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