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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
20 april 2021. 
 
 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Aanleg padelbanen TC Helios Het college besluit: 

 

      1.   Twee padelbanen aan te leggen bij 

            tennisvereniging Helios. 

      2.   Het structureel nadeel, op basis van  

            afschrijving in 10 jaar, ten laste  

            brengen aan de post projecten onder  

            sport. 

      3.   Tennisvereniging Helios een huur te  

            laten betalen op basis van de reguliere  

            huurtarieven op basis van m2 prijs . 

 

 

2. Deelverordening subsidieverlening Corona 
compensatie startende ondernemer 
 

Het college besluit: 
 
       1.  vast te stellen de deelverordening  
            "Deelverordening Subsidieregeling  
            corona compensatie startende  
            ondernemer die een maatschappelijke  
            functie vervult in Maasgouw" voor de  
            gemeente Maasgouw 
 

 
 

3.  
 

Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 
(themabijeenkomst) 

Het college besluit om: 
 

1. In te stemmen met de indiening van het 
aanvraagformulier voor een 
themabijeenkomst van de raad over het 
Gemeentelijk Rioleringsplan 2022-2026 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

4.  
 

Jaarverslag 2020 MER OD Het college besluit: 
 

1. Het Jaarverslag 2020 MER-OD vast te 
stellen 

2. Het Jaarverslag MER-OD 2020 en het 
reeds eerder door het college 
vastgestelde Uitvoeringsprogramma 
2021 ter kennisname te brengen aan de 
gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief. 

3. Kennis te nemen van het concept 
Jaarverslag/Jaarrekening 2020 van de 
RUD LN en dit document ter kennisname 
te brengen aan de gemeenteraad 

 
 
 

5. 
 

Overdracht leerplichttaken naar Roermond Het college besluit: 
 

1. De leerplichtfunctie van de gemeente 
Maasgouw per 1 augustus 2021 in zijn 
geheel uit te besteden aan de gemeente 
Roermond. 

2. Hiertoe voor 1 mei het 
overdrachtscontract te accorderen. 

3. In de tweede ProRap van 2021 de 
benodigde extra middelen bij te ramen 
en de structurele kosten op te nemen in 
de begroting van 2022. 

 

  
 

 

6.  
 

Protocol regionaal informeren en 
afstemmen van initiatieven op terrein van 
economie, recreatie en toerisme 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het protocol 
regionale afstemming van initiatieven 
op het terrein van economie, recreatie 
en toerisme. 

 
 
       

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenario keuze afvalinzameling 
 
 
 
 
 
 

Het college besluit: 
1. te kiezen voor scenario 1 (keuzevrijheid 

blijft) voor de toekomstige 
afvalinzameling met als uitzondering 
hierop dat oud-papier niet in containers 
wordt ingezameld. 

2. om op basis van de zienswijze van de 
fracties in te zetten op de volgende 
aanvullende voorzieningen. 
 

    a. Aparte voorzieningen voor inwoners met  
        medisch afval. 
    b. Aparte voorzieningen voor gezinnen met  
        kinderen in de luiers en inwoners met 
        incontinentieluiers. 



 

    c. Bewaarmiddel voor groente- en fruitafval 
        in de keuken. 
    d. Communicatie om het hoe en waarom van  
        de veranderingen in de afvalinzameling uit 
        te leggen en zodoende draagvlak te  
        creëren. 
    e. Extra aanbieding restafval met een pasjes  
        systeem in wijkparkjes. 
    f. De inzet van een afvalcoach voor uitleg en  
        concrete ondersteuning van inwoners met 
        de  andere wijze van inzamelen. 
    g. Aanbieden van extra GFT container. 
 
 

 

8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorstel tot het al dan niet indienen van 
een zienswijze over de concept-begroting 
2022 en kennisname van de voorlopige 
jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst 
Maasland. 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het concept 
raadsvoorstel waarin de raad op 1 juni 
2021 wordt gevraagd om: 
a) Het al dan niet indienen van een 
zienswijze over de concept-begroting 
2022 inclusief meerjarenraming 2023-
2025 van Reinigingsdienst Maasland; 
b) Kennis te nemen van de financiële en 
beleidsmatige kaders 2022 van de 
Reinigingsdienst Maasland. 
c) De voorlopige jaarrekening 2020 van 
Reinigingsdienst Maasland voor 
kennisgeving aan te nemen. 

2. De portefeuillehouder te machtigen het 
raadsvoorstel tekstueel aan te passen. 

 
 

9. Raadsvoorstel tot het al dan niet indienen 
van zienswijzen over de concept 
jaarstukken 2020, begroting 2021-1 en 
begroting 2022 van GR Omnibuzz 

Het college besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de 
aanbiedingsbrief en bijlagen van GR 
Omnibuzz aan de gemeenteraden. 

2. In te stemmen met het concept 
raadsvoorstel tot het al dan niet 
indienen van zienswijzen over het 
Concept Jaarverslag 2020, de Concept 
wijziging begroting 2021-1 en de 
Concept begroting 2022 & 
meerjarenperspectief 2023-2025 van GR 
Omnibuzz. 

 
 


