OPENBARE
BESLUITENLIJST
WEKELIJKSE UITGAVE VAN DE GEMEENTE MAASGOUW
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend

van de vergadering van burgemeester en wethouders van
02 februari 2021.

1.

Onderwerp

Besluit

Flexibilisering maatschappelijke opvang

Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de wijze waarop de
flexibilisering van de maatschappelijke
opvang in Midden-Limburg in 2021 vorm en
inhoud gaat krijgen;
2. akkoord te gaan met de inrichting van een
projectstructuur rondom de flexibilisering
van de maatschappelijke opvang in MiddenLimburg waarin iedere gemeente
vertegenwoordigd is.

2.

3.

Huisvesting verenigingen Wessem aanvraag
themabijeenkomst
duurzaamheidsmaatregelen

Het college besluit:

Verantwoordingsstukken archiefbeheer in het
kader van de Archiefverordening gemeente
Maasgouw 2018

Het college besluit:

1.

1.
2.
3.

4.

In te stemmen met het organiseren van
een themabijeenkomst conform bijlage 1
over duurzaamheidsmaatregelen bij het
project ontsluiting Huisvesting
verenigingen Wessem.

Kennis te nemen van het KPI-verslag 2019
gemeente Maasgouw;
Akkoord te geven voor verdere uitvoering
van het Verbeterplan Archiefbeheer;
De raad, via een raadsinformatiebrief,
kennis te laten nemen van het KPI-verslag
2019 gemeente Maasgouw en het
Verbeterplan Archiefbeheer;
Het KPI-verslag 2019 gemeente Maasgouw
en het Verbeterplan Archiefbeheer te
delen met de provincie, in het kader van
het interbestuurlijke toezicht.

4.

Verkiezingen Tweede Kamer 2021

Het college besluit:
1.

2.

3.

4.

5.

Voorstel tot het in concept vaststellen van de
aanpassingen in de deelsubsidieverordeningen
verenigingen Maasgouw

Het college besluit:
1.

2.

6.

Voorontwerp-bestemmingsplan 'Verkoop- en
verhuurhaven Waage Naak 20 te Wessem'.

De in de bijlage genoemde stembureaus
aan te wijzen (overzicht aangewezen
stembureaus).
De in de bijlage genoemde
stembureauleden te benoemen (overzicht
benoemde stembureauleden).
Veranderingen bij de stembureauleden als
bedoeld in beslispunt 2 te kunnen
wijzigen.
Indien er onvoldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn er een uitzendbureau
wordt benaderd.

De aanpassingen in de
subsidiedeelverordeningen zoals
opgenomen in de bijlage in concept vast
te stellen.
Belanghebbenden gedurende 3 weken de
gelegenheid te bieden zienswijzen in te
dienen.

Het college besluit:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Het voorontwerp-bestemmingsplan
‘Verkoop- en verhuurhaven Waage Naak
20 te Wessem’
(NL.IMRO.1641.BPL105.VO01) te
accorderen.
Het bestuurlijk vooroverleg met
betrokken instanties op te starten,
waarbij de te stellen reactie termijn vier
weken bedraagt.
Het mer-beoordelingsbesluit te nemen, op
basis van paragraaf 4.8 van de toelichting
van het voorontwerp-bestemmingsplan
‘Verkoop- en verhuurhaven Waage Naak
20 te Wessem’, inhoudende dat er met de
ruimtelijke ontwikkeling die in het
voorontwerp-bestemmingsplan ‘Verkoopen verhuurhaven Waage Naak 20 te
Wessem’ planologisch-juridisch mogelijk
wordt gemaakt, geen belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu zullen ontstaan
die het opstellen van een
Milieueffectrapportage rechtvaardigen.
Geen Milieueffectrapportage op te stellen
en te publiceren (ex. art. 1.3.1. Bro), dat
geen terinzagelegging van de
voorbereiding van het bestemmingsplan
plaatsvindt, er geen zienswijzen kunnen
worden ingediend en geen onafhankelijke
adviesinstantie advies uitbrengt.
Gedurende voormelde termijn de
verhaalsovereenkomst en de exploitatieovereenkomst (‘akkoordverklaring kosten
en voorwaarden’) aan te gaan.
Na uitvoering van beslispunt 5. Te
publiceren dat de zakelijke inhoud van
exploitatie-overeenkomst ter inzage ligt.

