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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 29 maart 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Bestemmingsplan ‘Abijdcomplex Thorn" 
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen: 

1. Op grond van de “Nota ter beantwoording zienswijzen inzake het bestemmingsplan 

‘Abdijcomplex Thorn” de zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan deels gegrond en 

voor het overige ongegrond te verklaren. 

2. Het bestemmingsplan “Abdijcomplex Thorn (NL.IMRO. 1641.BPL070-VG01) gewijzigd vast te 

stellen. 

3. Voor het bestemmingsplan ‘Abdijcomplex Thorn (NL.IMRO.1641.BPL070-VG01) geen 

exploitatieplan vast te stellen.  

4. Het voeren van verweer in de vervolgprocedures tot in hoogste instantie op te dragen aan 

het college van burgemeester en wethouders. 

 

Collegevoorstel SC MER UP 2022 Bedrijfsvoering (HRM, Informatisering, Financiën) 
Het college besluit: 

1. Het SC MER Uitvoeringsprogramma 2022 Bedrijfsvoering (HRM, Informatisering, Financiën) 

vast te stellen; 

2. Om periodiek geïnformeerd te willen worden over de uitvoering van het 

uitvoeringsprogramma Bedrijfsvoering; 

3. De financiële consequenties van het Uitvoeringsprogramma BV van de teams Financiën, HRM 

en Informatisering 2022 mee te nemen bij de begrotingswijziging BW 2022-1. 

Principeverzoek verbouwen bestaande zolder naar appartement van Horneplein 1 te Wessem 
Het college besluit: 

1. Geen principemedewerking te verlenen aan het verbouwen bestaande zolder tot 

appartement van Horneplein 1 te Wessem. 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 
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Raadsinformatiebrief van RUD Limburg Noord over ontwikkelingen RUD 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de inhoud van de raadsinformatiebrief inzake de ontwikkelingen van de 

RUD Limburg Noord; 

2. De bijgevoegde raadsinformatiebrief met bijlagen toe te sturen aan de raad. 

 

Verzoek om vaststelling E-flow RT2020 
Het college besluit: 

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

2. hierbij de terugvorderingsvoorwaarde in stand te houden; 

3. de resterende 10% van de subsidie, betaalbaar te stellen. 

 

Voortzetting Ondermijningstafel MER gemeenten 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met de voortzetting van de ondermijningstafel MER in de huidige vorm. 
2. De structurele kosten met ingang van 2023 op te nemen in de 1e Prorap 2022. 

 

 

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


