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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 
en wethouders 

Datum: 8 februari 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Verzoek om subsidievaststelling RT2020 Zomerconcept Grote Hegge 

Het college besluit: 

1. De als voorschot verleende subsidie, overeenkomstig verlening vast te stellen; 

2. De resterende 10 %,  na het versturen van de vaststellingsbeschikking uit te betalen. 

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo kwaliteit 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de aanwijzing van een  tijdelijk toezichthoudend ambtenaar Wmo 
kwaliteit voor de duur van 6 maanden. 

2. Het aanwijzingsbesluit bekend te maken via de gebruikelijke publicatiemethode. 

Herinrichting van Gelderstraat & St.Medardusstraat te Wessem 
Het College besluit: 

1. Akkoord te gaan met het voorliggend plan voor de herinrichting van Gelderstraat & 
St.Medardusstraat te Wessem. 

2. Akkoord te gaan met de uitslag van de aanbesteding en het werk te gunnen op basis van 
laagste prijs aan Mourik Infra BV uit Echt. 

3. Akkoord te gaan met het ondertekenen van de definitieve gunning door de teammanager 
van de afdeling BOR, vooruitlopend op aanvullende kredietvotering in de 1e Prorap 2022 
(raad 12 juli 2022). 

Afzien van zienswijze Modulaire gemeenschappelijke regeling Limburg-Noord 
Het college besluit: 

        1.    Akkoord te gaan met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief; 

        2.    De Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) te 
               melden dat de gemeente Maasgouw geen zienswijze zal indienen. 

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