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

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

Onderwerp

Besluit

1.

Aanbesteding Hoofdstraat e.o. Maasbracht

Het College besluit:
1. Akkoord te gaan met het voorliggend
plan voor de reconstructie en
rioolvervanging van de Hoofdstraat –
Kloosterstraat – Kromstraat
– Haverkamp en een gedeelte Battenweg
te Maasbracht, dat vervolgens 2 weken
ter inzage ligt;
2. Akkoord te gaan met de onderhandse
aanbesteding met uitnodiging van 5
bedrijven en te gunnen op basis van
laagste prijs;
3. Akkoord te gaan met het ondertekenen
van de gunning door de teammanager
van de afdeling BOR, mits krediet
toereikend.

2.

BW voorstel Aanwijzingsbesluit toezicht
kinderopvang aan de directeur publieke
gezondheid GGD Limburg Noord in verband
met de Tijdelijke wet maatregelen Covid19

Het college besluit:
1. De directeur publieke gezondheidszorg
van de GGD Limburg
Noord met ingang van 2 februari 2021
aan te wijzen als toezichthouder zoals
bedoeld in artikel 1.61 van de Wet
kinderopvang. Dit omvat tevens het
toezicht op de naleving van de
bij of krachtens hoofdstuk Va van de
Wet publieke gezondheid gestelde regels
in de kinderopvang, gelet op artikel 58r,
vijfde lid, van die wet.
De burgemeester besluit:
1. de directeur publieke gezondheid van de
GGD Limburg Noord mandaat te verlenen
om de bevelen te geven die nodig zijn
voor de beëindiging van een gedraging of
activiteit in of vanuit een kindercentrum
indien door die gedraging of activiteit
een ernstige vrees voor de onmiddellijke
verspreiding van het virus SARS-CoV-2
ontstaat, een en ander binnen de kaders
van artikel 58n Wet publieke
gezondheid.

3.

BW voorstel Machtigingsbesluit
Belastingdienst
Kinderopvangtoeslagenaffaire

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de machtiging van
de Belastingdienst/Toeslagen om
gedupeerden te benaderen in het kader
van de hersteloperatie toeslagenaffaire.
2. Akkoord te gaan met de ondertekening
van de verwerkersovereenkomst en de
gebruikersvoorwaarden van het portaal
van de Belastingdienst/Toeslagen in
kader van de gegevensoverdracht tussen
Belastingdienst/Toeslagen en de
(onder)gemachtigde.
3. Machtiging te verlenen aan
Servicecentrum MER Sociaal Domein
voor de uitoefening van de in de
machtiging genoemde werkzaamheden.

4.

Compensatie corona naar aanleiding van
nieuwe lock down

Het college besluit:
1. De gemeenschapshuizen in 2021 te
compenseren voor de verplicht gesloten
maanden.
2. De huur voor de sportkantines in 2021
kwijt te schelden voor de gesloten
periode.
3. De huur voor de terrassen kwijt te
schelden.
4. De huur voor bedrijven (op verzoek van
bedrijven) uitstel van betaling te
verlenen op grond van het piepsysteem.
5. De musea te compenseren in de
misgelopen entreegelden voor de
periode dat zij gesloten zijn.
6. Voor jeugd aan Zet een bedrag te
reserveren voor de activiteiten.
7. De compensatiebedragen beschikbaar
stellen met toepassing van de
hardheidsclausule uit de Algemene
Subsidieverordening gemeente
Maasgouw 2017.
8. Akkoord te gaan met een
raadsinformatiebrief.

5.

Nadere regels en formulieren behorende bij
de Algemene plaatselijke verordening
Maasgouw 2020

Het college besluit in te trekken:
1. de “Nadere regels plaatsen containers,
steigers, uitstallingen op of aan de weg
Maasgouw 2017”;
2. de “Nadere regels opslaan, plaatsen of
aanwezig hebben van landbouwplastic
Maasgouw 2017”;
3. de “Nadere regels reclame Maasgouw
2017”;
4. de “Nadere regels collecteren Maasgouw
2017”;
5. de “Nadere regels standplaatsen
Maasgouw 2017;
6. het “Meldformulier organiseren
snuffelmarkt”.
De burgemeester besluit in te trekken:

1. het “Meld- en aanvraagformulier
evenement Maasgouw 2018”;
2. de “Nadere regels evenementen
Maasgouw 2018”;
3. de “Nadere regels terrassen Maasgouw
2017”;
4. het ‘Aanvraagformulier
exploitatievergunning Maasgouw 2017”
5. het “Meldformulier toevoegen
leidinggevende exploitatievergunning
Maasgouw 2017”
6. het “Meldformulier verlengen
sluitingsuur Maasgouw 2017”.
Het college besluit vast te stellen:
1. de “Nadere regels plaatsen containers,
steigers, uitstallingen op of aan
de weg Maasgouw 2020”;
2. de “Nadere regels opslaan, plaatsen of
aanwezig hebben van landbouwplastic
Maasgouw 2020”;
3. de “Nadere regels reclame 2020”;
4. de “Nadere regels collecteren, huis- aan
huis acties en leden- of donateur
wervingsacties Maasgouw 2020”;
5. de “Nadere regels standplaatsen
Maasgouw 2020”.
De burgemeester besluit vast te stellen:
1. het “Meld- en aanvraagformulier
evenement Maasgouw 2020”;
2. de “Nadere regels evenementen
Maasgouw 2020”;
3. de “Nadere regels terrassen Maasgouw
2020”;
4. het “Aanvraagformulier
exploitatievergunning Maasgouw 2020”;
5. het “Meldformulier toevoegen
leidinggevende exploitatievergunning
Maasgouw 2020”;
6. het “Meldformulier verlengen
sluitingsuur Maasgouw 2020”;
7. het “aanvraagformulier
exploitatievergunning campings- en
recreatieparken Maasgouw 2020”;
8. het “Aanvraagformulier
exploitatievergunning huisvesten
arbeidsmigranten Maasgouw 2020”;
9. het “Aanvraagformulier
exploitatievergunning kamerverhuur
Maasgouw 2020”.
6.

Principeverzoek Rijksweg 14 in Linne

Het college besluit:
1. Geen principemedewerking te verlenen
aan het creëren van een
woningbouwtitel op het perceel
Rijksweg 14 in Linne.
2. Aanvrager hierover schriftelijk te
informeren

7.

Subsidieaanvraag RT2020 Thorn 2030

Het college besluit:
1. de stichting Thorn 2030 een subsidie te
verlenen om hiermee uitvoering te
geven aan de omschreven activiteiten;
2. de hardheidsclausule ex. art 22 ASV toe
te passen op artikel 3.1 van de
deelverordening RT2020, voor wat
betreft het subsidiëren van maximaal
50% van de kosten;
3. de subsidie ten laste brengen van het
budget RT2020.

8.

Vaststelling Lokale Uitvoeringsstrategie
Wonen Maasgouw 2.0

het college besluit:
1. de lokale uitvoeringsstrategie Wonen
Maasgouw 2.0 op grond van de
Structuurvisie Wonen Midden-Limburg
2018 tot en met 2021 vast te stellen;
2. kennis te nemen van het Overzicht
extra toe te voegen woningen;
3. kennis te nemen van het lokale
woningbouwprogramma Maasgouw;
4. de lokale uitwerking op de gebruikelijke
wijze te publiceren;
5. de raad te informeren door het
beschikbaar stellen van de strategie via
Ibabs.

9.

Principeverzoek Bosmolenweg
ongenummerd in Panheel

Het college besluit:
1. Geen principemedewerking te verlenen
aan de bouw van woningen op het
perceel Bosmolenweg ongenummerd in
Panheel.
2. Aanvrager hierover schriftelijk te
informeren

10.

Verlenging deelverordening reductie
energieverbruik

Het college besluit:
1. De Deelverordening Reductie
Energiegebruik te wijzigen, conform
bijlage 1.

11.

Wijziging exploitatieovereenkomst Op de
Konie

Het college besluit:
1. de datum waarop de exploitatiebijdrage
voor bouwgronden in het project Op de
Konie rentedragend wordt te wijzigen
van 1 juni 2019 naar 1 januari 2021;
2. dit besluit schriftelijk naar de
ontwikkelpartijen in het project Op de
Konie, waarmee een
exploitatieovereenkomst is gesloten, te
communiceren.

