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

van de vergadering van burgemeester en wethouders van
30 maart 2021.

1.

Onderwerp

Besluit

Actieprogramma Global Goals 2021

Het college besluit om:
1. In te stemmen met het bijgevoegde
"Actieprogramma Global Goals voor
duurzame ontwikkeling 2021"
2. In te stemmen met de
raadsinformatiebrief.

2.

Bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein
Maasbracht, 3e herziening’

Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen:
a) De ingediende zienswijzen ongegrond
te verklaren conform de bijgevoegde
“Nota ter beantwoording zienswijzen
inzake het bestemmingsplan
‘bedrijventerreinen Maasbracht 3e
herziening’”.
b) Het bestemmingsplan
‘bedrijventerreinen Maasbracht 3e
herziening‘,(NL.IMRO.1641.BPL083VG01) ambtshalve aan te passen en aan
te vullen zoals voorgesteld in de
bijgevoegde “nota ambtshalve
wijzigingen inzake het bestemmingsplan
‘bedrijventerreinen Maasbracht 3e
herziening’”.
c) Conform besluit 2 het
bestemmingsplan ‘bedrijventerreinen
Maasbracht 3e herziening’
(NL.IMRO.1641.BPL083-VG01) gewijzigd
vast te stellen;
d) voor het bestemmingsplan
‘bedrijventerreinen Maasbracht 3e
herziening’ (NL.IMRO.1641.BPL083VG01) geen exploitatieplan vast te
stellen;
e) het voeren van verweer in de
vervolgprocedures tot in hoogste
instantie op te dragen aan het college
van burgemeester en wethouders.

3.

Proces uitbreiding
woonwagenstandplaatsen

Het college besluit:
1. De ‘Projectopdracht uitbreiding
woonwagenstandplaatsen’ vast te
stellen. En daarbij kennis te nemen van
het gemeentelijke
woonbehoefteonderzoek onder
woonwagenbewoners dat is uitgevoerd
als verdiepingsslag op het Limburgse
woonbehoefteonderzoek.
2. De gemeenteraad te informeren over de
projectopdracht aan de hand van een
raadsvoorstel.
3. De griffie te verzoeken op 28 april een
themabijeenkomst in te plannen om de
uitkomsten van het
woonbehoefteonderzoek en de
projectopdracht te bespreken.
4. Voor de duur van het project de
portefeuillehouder Volkshuisvesting
aanstellen als coördinerend
portefeuillehouder.

4.

Subsidieverzoek RT2020 voor het plan
"Active Maasgouw"

Het college besluit:
1. Active Maasgouw Events een subsidie te
verlenen van 50% van de
investeringskosten exclusief de
begrotingsposten voor verbouwing en
personeel.
2. Aan deze subsidie de voorwaarde te
verbinden dat bij beëindiging van de
gesubsidieerde activiteiten binnen een
tijdsbestek van 5 jaar, 50% van de
verleende subsidie, dient te worden
terugbetaald.
3. Aan deze subsidie de voorwaarde te
verbinden dat de subsidie aantoonbaar
besteed wordt aan uitgaven zoals
opgenomen onder begrotingsposten
marketing en materiaal.
4. Aan de subsidie de voorwaarde te
verbinden om in 2023 schriftelijk
verslag te doen aan de gemeente,
waarbij gerapporteerd wordt over de
best afgenomen activiteiten en het
aantal deelnemers dat gebruik heeft
gemaakt van hun diensten.
5. Het bedrag ten laste brengen aan het
budget RT2020.

5.

Aanvulling gemeentelijk budget
Startersleningen

Het college besluit:
1. een bedrag beschikbaar te stellen ten
behoeve van de gemeentelijke bijdrage
in nog te verlenen Startersleningen via
de in de Algemene Reserve opgenomen
stimuleringsgelden Woningbouw;
2. de raad hierover te informeren in de 1e
ProRap 2021.

6.

Principeverzoek Sleydal fase 4 en fase 5

Het college besluit:
1. In principe medewerking te verlenen
aan het principeverzoek via een
herziening van het bestemmingsplan,
waarbij:
2. wordt aangetoond dat er geen
beperkingen ontstaan voor het
plangebied en de omgeving;
3. wordt aangetoond dat voldaan wordt
aan de kwalitatieve behoefte zoals
opgenomen in het
woningmarktonderzoek 2018;
4. planschade wordt afgewenteld via een
verhaalsovereenkomst en
initiatiefnemer een (aanvullende)
exploitatie-overeenkomst aangaat;
5. de ontwikkeling in fase 5
gecompenseerd wordt via de
systematiek van het Gemeentelijk
Kwaliteitsmenu met vastlegging in het
bestemmingsplan en in een met
aanvrager af te sluiten ‘Overeenkomst
Gemeentelijk Kwaliteitsmenu’.
6. Aanvrager en gemeenteraad hierover te
informeren.

7.

Verlenging Regeling reductie energie

Het college besluit:
1. De deelverordening Reductie
Energiegebruik te verlengen tot 31
december 2021.

8.

Voorstel aanpassing
subsidiedeelverordeningen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde
afdoening van ingekomen zienswijzen
zoals opgenomen in de bij dit besluit
behorende bijlage 1 Overzicht
ingekomen zienswijzen.
2. De naar aanleiding van de ingekomen
zienswijzen voorgestelde aanpassingen
van de deelverordeningen subsidies,
zoals opgenomen in bijlage 1,vast te
stellen.
3. Het totaalpakket van vernieuwde
deelverordeningen subsidies vast te
stellen onder intrekking van de te
vervangen subsidiedeelverordeningen
(bijlage 8).
4. De vernieuwde deelverordeningen
subsidies in werking te laten treden per
1 januari 2022.
5. De indieners van zienswijzen te
informeren over de wijze van
afdoening.

