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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 
en wethouders 

Datum: 19 april 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanbesteding programmamanager regionaal uitvoeringsprogramma R&T 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het als werkveldtrekker SML R&T, namens de regio als 
aanbestedende partij de opdracht aan te gaan voor het aanstellen van een 
programmamanager voor het regionale uitvoeringsprogramma; 

2. De verdere uitvoering en afhandeling over te dragen aan Gebiedsbureau Ons WCL via 
bijgevoegde overeenkomst. 

Beleid uniformering lokale bewegwijzering 
Het college besluit: 

1. De nota “Uniformering lokale bewegwijzering” als ontwerp vast te stellen; 
2. Dit besluit te publiceren en de ontwerpnota 6 weken ter inzage te leggen voor 

zienswijze; 
3. Na deze periode - met afweging van mogelijke zienswijze - een definitief besluit te 

nemen; 
4. Vooruitlopend hierop het principebesluit te nemen om: 

     a. De volledige uitvoering, beheer en onderhoud onder te brengen bij het bedrijf  
         REvis Verkeerstechniek BV; 
     b. Hiervoor opdracht te verlenen op grond van hun offerte voor 5 jaar en hiermee  
         gemotiveerd af te wijken van het aanbestedingsbeleid;  
     c. Hiervoor opdracht te verlenen voor het produceren en plaatsen van 5 nieuwe  
        gebiedsborden. 

5. De raad hiervan op de hoogte te stellen aan de hand van bijgevoegde RIB. 
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Principeverzoek wijzigen gebruik bedrijf naar wonen Hoofdstraat 61 Maasbracht 
Het college besluit: 
 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het wijzigen van gebruik van 
bedrijf naar wonen Hoofdstraat 61 Maasbracht;  

2. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

Raadsinformatiebrief stand van zaken project "Doorontwikkeling Participatiewet" 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het informeren van de raad over de voortgang van het project 
“Doorontwikkeling Participatiewet”, door middel van bijgevoegde concept 
raadsinformatiebrief.  

2. De portefeuillehouder te machtigen om de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen. 

Raadsvoorstel tot instemmen met het principeverzoek realisatie camperplaatsen aan de 
Wijde Steeg in Ohé en Laak 
Het college besluit: 
De raad voor te stellen: 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een 
camperplaats voor 50 campers aan de Wijde Steeg in Ohé en Laak 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; 

• de ontwikkeling binnen de Samenwerking Midden-Limburg regionaal wordt 
afgestemd en akkoord wordt bevonden. 

• bij de verdere uitwerking van de plannen de omgeving wordt betrokken; 

• een landschappelijk inpassingsplan en verlichtingsplan als onderdeel van de 
landschappelijke inpassing ter goedkeuring wordt voorgelegd; 

• de ontwikkeling wordt gecompenseerd via de systematiek van Gemeentelijk 
KwaliteitsMenu; 

• ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt afgewenteld via een 
verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer een ‘akkoordverklaring kosten en 
voorwaarden’ (tevens exploitatieovereenkomst) ondertekent.  

2. De motie ten aanzien van de zoektocht naar ruimte voor een seizoensgebonden camping als 
afgehandeld te beschouwen. 
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Uitstel vaststelling bestemmingsplan "Parkeren Fun Beach Panheel" 
Het college besluit: 

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; 

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. 

 

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