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Openbare besluitenlijst van de vergadering van 
burgemeester en wethouders 

Datum: 22 februari 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Collegevoorstel mandaat-, volmachts en machtingsbesluit aanbesteding trapliften Wmo 
Het college besluit: 
 

1. De aanbesteding trapliften Wmo gezamenlijk met regio’s Nijmegen, Noord- en Midden-
Limburg te doen. 

2. In te stemmen met het mandateren van de gemeente Venlo als penvoerder voor deze 
aanbesteding en het verlenen van een volmacht aan en machtigen van het college van de 
gemeente Venlo voor zover verband houdend met het aanbestedingstraject van de trapliften 

3. De burgemeester besluit tot het verlenen van een volmacht aan de burgemeester van de 
gemeente Venlo voor de (proces)vertegenwoordiging in en buiten rechte, voor zover 
verband houdend met het aanbestedingstraject van de trapliften 

Eindrapport Uitvoering Coalitieakkoord 
Het college besluit: 
 

1. Het bijgevoegde Procesplan Uitvoering Coalitieakkoord 2018-2022 (versie 2022-02) vast te 
stellen; 

2. Het bijgevoegde Eindrapport Uitvoering Coalitieakkoord 2018-2022 vast te stellen; 
3. In te stemmen met de  raadsinformatiebrief 

 

Vaststelling bestemmingsplan "Parkeren Fun Beach Panheel" 
Het college besluit de raad voor te stellen: 

1. het MER-beoordelingsbesluit te nemen op basis van paragraaf 4.8 van de toelichting van het 
bestemmingsplan ‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’ (NL.IMRO.1641.BPL109-VG01), 
inhoudende dat er met de ruimtelijke ontwikkeling, die in het bestemmingsplan 
‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’ planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt, geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen ontstaan, die het opstellen van een 
milieueffectrapportage rechtvaardigen; 

2. op grond van de “Nota ter beantwoording zienswijzen inzake het bestemmingsplan 
‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’” de zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan deels 
gegrond en voor het overige ongegrond te verklaren; 

3. het bestemmingsplan ambtshalve te wijzigen conform de “Staat van wijzigingen inzake het 
bestemmingsplan ‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’”; 

4. het bestemmingsplan ‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’ (NL.IMRO.1641.BPL109-VG01) 
gewijzigd vast te stellen; 
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5. voor het bestemmingsplan ‘Parkeerterrein Fun Beach Panheel’ (NL.IMRO.1641.BPL109-
VG01) geen exploitatieplan vast te stellen; 

6. de weg ‘Velkenskamp’ te Panheel te onttrekken aan de openbaarheid van wegen, mits en op 
het moment dat het parkeerterrein en de nieuwe verkeersafwikkeling gereed zijn; 

7. het voeren van verweer in eventuele vervolgprocedures tot in hoogste instantie op te dragen 
aan het college van burgemeester en wethouders. 
Het college besluit: 

8. de portefeuillehouder te machtigen aanpassingen van redactionele en ondergeschikte 
betekenis door te voeren in de stukken. 

Verzoek Woonzorg Nederland tot verhoging vrije toewijzingsruimte 
Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het verzoek van Woonzorg Nederland tot het verhogen van de vrije 
toewijzingsruimte naar maximaal 15% van de sociale huurwoningen in het Dr. Engelsoord, 
Maasbracht;  

2. De portefeuillehouder te machtigen tot het afhandelen dit verzoek en het ondertekenen van 
de betreffende afspraak. 
 

Bestemmingsplan 'Veldstraat 2-2A' in Ohé en Laak 
Het college besluit: 
 
        1.  De gemeenteraad voor te stellen: 
             -  Het bestemmingsplan ‘Veldstraat 2-2A’ met het 
                 planidentificatienummer NL.IMRO.1641.BPL096-ON01 ongewijzigd 
                 vast te stellen. 
        2.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 
        3.  Het voeren van verweer in de vervolgprocedures tot in hoogste     
              instantie op te dragen aan het college van burgemeester en  
              wethouders. 
 

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