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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
18 mei 2021. 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Initiatief Zomerconcept van Grote Hegge 
 

Het college besluit: 

1. medewerking te verlenen aan het   

    realiseren van het ingediende  

    Zomerconcept (indien nodig met het  

    toepassen van de regeling voor  

    kruimelgevallen) 

 

2. Principeverzoek Kloosterstraat 20 
Maasbracht 

Het college besluit: 
1. Onder voorwaarden medewerking te 

verlenen aan de vestiging van een 
opslagbedrijf aan de Kloosterstraat 20 
in Maasbracht, waarbij: 
• voor de realisatie van dit plan een 
omgevingsvergunning wordt 
aangevraagd en verleend, waarbij 
wordt aangetoond dat er geen 
beperkingen, waaronder 
geluidsoverlast, ontstaan voor de 
omgeving; 
• ten behoeve van de planologische 
procedure planschade wordt 
afgewenteld via een 
verhaalsovereenkomst en 
initiatiefnemer een ‘akkoordverklaring 
kosten en voorwaarden’ (tevens 
exploitatieovereenkomst) ondertekent. 

2. Geen medewerking te verlenen aan de 
stalling van legervoertuigen en 
buitenopslag voor de voorgevellijn. 

3. Aanvrager hierover schriftelijk te 
informeren. 

 
 

3.  
 

Raadsinformatiebrief over terugkoppeling 
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, 
verslagjaar 2020 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de 
Raadsinformatiebrief . 

2. De portefeuillehouder te machtigen de 
Raadsinformatiebrief tekstueel aan te 
passen. 



 

 
 

 
 

 

4.  
 

Wijziging Algemene plaatselijke 
verordening Maasgouw 2020 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel 
tot de “Algemene plaatselijke 
verordening Maasgouw 2020” te 
wijzigen conform de Verordening tot 
wijziging van de “Algemene plaatselijke 
verordening Maasgouw 2020, eerste 
wijziging”. 

 
 

5. 
 

Nadere regels Jeugdhulp 2021 en inkoop 
vaktherapie 

Het college besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de herijkte versie 
van de Nadere regels jeugdhulp 
gemeente Maasgouw 2021. 

2. De herijkte versie van de Nadere regels 
jeugdhulp gemeente Maasgouw 2021 
voor te leggen ter advies aan de 
adviesraad Sociaal Domein Maasgouw en 
het ouderpanel Midden-Limburg. 

3. In te stemmen met de inkoopprocedure 
voor de dienst vaktherapie. 

4. Tot het vaststellen van een minuuttarief 
voor vaktherapie met een totaal 
maximum van 600 minuten per jaar. 

5. Tot het openstellen van een “Open 
House” systeem met één 
toetredingsmoment voor de dienst 
vaktherapie. 

6. Tot het aangaan van een overeenkomst 
voor een periode van 1 augustus 2021 
tot en met 31 december 2022 voor de 
aanbieders vaktherapie welke voldoen 
aan de gestelde eisen. 

  
 

 

6.  
 

Ontwerp-bestemmingsplan 'Verkoop- en 
verhuurhaven Waage Naak 20 te Wessem’ 

Het college besluit: 
 

1. in te stemmen met de ‘Nota van 
beantwoording vooroverleg inzake het 
bestemmingsplan ‘Verkoop- en 
verhuurhaven Waage Naak 20 te 
Wessem’’; 

2. het ontwerp-bestemmingsplan 
‘Verkoop- en verhuurhaven Waage Naak 
20 te Wessem’ (met 
planidentificatienummer 
NL.IMRO.1641.BPL105-ON01) te 
accorderen; 

3. het ontwerp-bestemmingsplan ter visie 
te leggen, waarbij de mogelijkheid 
wordt geboden zienswijzen bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken. 

 
 



 

 
       

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionaal collegevoorstel: Verwijsindex 
Noord- en Midden-Limburg 
 
 
 

Het college besluit: 
1.   In te stemmen met de uitvoering van  
      het regiobeheer van de verwijsindex   
      voor de hele regio Noord- en Midden- 
      Limburg bij een ambtenaar van de  
      regiogemeenten. 
2.   Een nader plan van aanpak uit te laten 
      werken door de regiobeheerder waarbij 
      uitgegaan wordt van de reeds 
      geformuleerde aanmeldcriteria. 
3.   Het contract met Multisignaal te  
      verlengen voor de periode vanaf 2022 
      voor één jaar met de optie tot  
      jaarlijkse verlenging. 

 
 

   

   
 


