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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 15 maart 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Activeren krediet parkeerplaatsen Oggstraat Linne  
Het college besluit: 

 

1. om in navolging van eerdere besluitvorming om een gedeelte  uit de reserve 

“gebiedsontwikkeling kernen Linne, Heel en Wessem, te benutten voor de aanleg van 

parkeerplaatsen in de Oggstraat te Linne, de voorgestane bedrag te activeren als krediet; 

2. er mee in te stemmen om hierop vooruitlopend reeds opdrachten uit te kunnen zetten om 

spoedig tot uitvoering te kunnen komen. 

Intentieovereenkomst overdracht woonwagenlocaties 
Het college besluit: 

1. Met Wonen Zuid en Wonen Limburg een intentieovereenkomst te sluiten om te komen tot: 

a) de overdracht van het eigendom van gemeentelijke woonwagenstandplaatsen waarvan de 

huidige bewoners zijn aangewezen op sociale huur; 

b) de overdracht van het beheer van de in deze overeenkomst genoemde 

woonwagenlocaties. 

Verkenning Global Goals en Lokale Inclusie 

Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het rapport ‘Verkenning Global Goals en Lokale Inclusie’; 

2. De raad te informeren via een RIB; 

3. De RIB en het rapport te delen met alle partijen die deelnemen aan de 

gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Maasgouw. 

Verzoek om vaststelling subsidie RT2020 Thorn 2030 

Het college besluit: 

1. De subsidie met toepassing van de hardheidsclausule ex. art. 21 ASV Maasgouw 

2017, voor wat betreft de nog te maken kosten door Bureau Red Marc Productions, 

vast te stellen. 
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2. Hieraan de verplichting te koppelen dat de stichting Thorn 2030 na voltooiing van de 

werkzaamheden van Bureau Red Marc Productions, aantoont dat de resterende 

kosten volledig aan de werkzaamheden zijn uitgegeven. 

3. De resterende 10%, zijnde betaalbaar te stellen. 

Bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid historische kern Thorn 

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de aanleg van een tertiaire bluswatervoorziening met 

bijbehorende opstelplaats ter hoogte van de Grote Hegge en de aanleg van twee 

boorputten in de historische kern Thorn. 

2. Een krediet beschikbaar te stellen voor aanleg boorputten Thorn en dit in 15 jaar af 

te schrijven. Kapitaallasten per jaar. 

3. Dekking van deze kapitaallasten te laten plaatsvinden door deze in de eerste prorap 

2022 structureel bij te ramen ten laste van de post onvoorzien structureel. 

4. De aanleg van de meerdere boorputten in de kernen Stevensweert, Wessem, Heel en 

Beegden in het MIP 2023 t/m 2026 op te nemen. Krediet per kern. 

Mandatering Wet inburgering 

Het college besluit: 

1. onder toepassing van artikel 10:3 lid 1 jo. artikel 10:4 lid 1 van de Algemene wet 

bestuursrecht alle primaire bestuursrechtelijke besluitvorming in het kader van de 

Wet inburgering te mandateren aan het Dagelijks Bestuur van het Servicecentrum 

MER; 

2. onder toepassing van artikel 10:9 van de Algemene wet bestuursrecht het 

ondermandaat van de onder 1 genoemde besluitvorming toe te staan tot aan het 

niveau van de functies van Ketenregisseur en Klantmanager Werk, met dien verstande 

dat het mandaat niet geldt voor zover het besluit het opleggen van een bestuurlijke 

boete zoals bedoeld in de artikelen 22 en 23 Wet inburgering betreft en de 

behandelende functionaris dezelfde is als degene die van de overtreding een rapport 

of proces-verbaal heeft opgemaakt. 

Voorstel corona financieel 2022, diverse onderwerpen 

Het college besluit om: 

1. De 3 musea te compenseren voor de misgelopen entreekaarten tijdens de gesloten 

periode(s) in 2022. 

2. De deelverordening “Subsidieregeling corona compensatie startende ondernemer die 

een maatschappelijke functie vervult in Maasgouw”, door te trekken naar 2022 en 

hiermee harmoniezaal Linne voor de gesloten periode(s) te compenseren voor het 

maximum bedrag per maand. 

3. De gemeenschapshuizen een voorschot te verstrekken voor de gesloten periodes en 

het definitieve compensatiebedrag vast te stellen op basis van de jaarrekeningen over 

2022 en de huur voor de Spil en harmoniezaal Wessem kwijt te schelden. 
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4. De subsidies voor vrijwilligersorganisaties in 2022 te handhaven op het verleende 

bedrag. 

5. De huur voor de terrassen kwijt te schelden. 

6. Voor de schutterijen, toneelverenigingen en zangkoren een maximaal bedrag per 

verenging te reserveren voor activiteiten om weer op te starten na corona.  

7. De Algemene Subsidieverordening in 2022 voor de bovenstaande onderdelen niet van 

toepassing te verklaren. 

8. De werkgroep corona financieel te mandateren voor de verdere afwikkeling van de 

compensaties in 2022 zolang er middelen beschikbaar zijn en de rijksoverheid 

middelen voor compensatie beschikbaar stelt. 

 
 

 

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


