
 

 
 
 

O P E N B A R E 
B E S L U I T E N L I J S T 

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

 

van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
15 juni 2021. 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Aangaan Vaste geldlening Het college besluit: 

1. Conform artikel 9 van het huidige 

Treasurystatuut in juni 2021 een 

geldlening af te sluiten met een 

looptijd van 30 jaar met een 

rentevasteperiode van 30 jaar, tegen 

een rentevergoeding per datum 

afsluiting bij nader aan te wijzen 

geldverstrekker. 

 

2. Investeringsagenda Midden-Limburg  
 

Het college besluit: 
 

1. De raad door middel van 
raadsinformatiebrief (RIB/26051) te 
informeren over de Investeringsagenda 
Midden-Limburg en de bijeenkomst op 7 
oktober 2021. 

 
 

3.  
 

Omgevingsvergunning "De Heus" Het college besluit: 

1. GS van de provincie Limburg te 
adviseren om nadere gegevens op te 
vragen met betrekking tot 
geurverspreiding op basis van de 
vergunde situatie en niet op basis van 
het geuronderzoek uit 2017 

2. Ten behoeve van de planologische 
procedure planschade af te wentelen 
via een verhaalsovereenkomst en 
hiertoe aan GS van Limburg de te 
ondertekenen verhaalsovereenkomst 
toe te zenden. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de 
begeleidende brief aan de provincie 
Limburg tekstueel aan te passen. 

 
 



 

 
 

 

4.  
 

Ontwikkelingen Rivierpark Maasvallei 
 

Het college besluit: 
 

1. De raad door middel van  
raadsinformatiebrief (RIB/26116) te 
informeren over de ontwikkelingen 
binnen Rivierpark Maasvallei. 

 

5. 
 

Plan van aanpak Omgevingsplan Het college besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het Plan van 
aanpak Omgevingsplan. 

 

   

6.  
 

Project Linne Zuidoost: opdrachtverlening 
aan Van den Brand Grondbeleid B.V.. 

Het college besluit: 
 

1. Van den Brand Grondbeleid B.V. 
opdracht te verlenen. 

 
 
       

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstructie Oliestraat te Maasbracht Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met het voorliggend 
plan voor de reconstructie en 
rioolvervanging van de Oliestraat 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 is. 

 

8. RIB verkenning centrum Heel Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met het verstrekken van 
de Raadsinformatiebrief aan de 
gemeenteraad. 

 
 

9.  
 

Subsidieverzoek RT2020 Optimist on Tour 
 

Het college besluit: 
 

1. Het Watersportverbond een subsidie te 
verlenen om hiermee uitvoering te 
kunnen geven aan het programma 
Optimist on Tour Maasgouw 2021 of 
2022; 

2. Aan deze subsidie de voorwaarde te 
verbinden, pas tot daadwerkelijke 
uitbetaling over te gaan, indien 
minimaal 4 scholen aan het programma 
willen deelnemen; 

 



 

 
 
 

3. De hardheidsclausule ex. art. 21 ASV 
toe te passen op art. 3.1 uit de 
deelverordening, voor wat betreft de 
voorwaarde dat initiatiefnemers zelf 
ook voor minimaal 50% de kosten 
draagt; 

       4.  Uitvoering in 2021 of 2022 te zien als 
            een pilot en na afloop te evalueren of  
            het wenselijk en mogelijk is om hier in  
            de toekomst een vervolg aan te geven. 
 

   

10.  
 

Uitvoeringsplan werkgeversdienstverlening 
Midden-Limburg 

Het college besluit: 
 

1. Het uitvoeringsplan 
werkgeversdienstverlening (bijlage 2) 
Midden-Limburg vast te stellen. 

 
 

11.  
 

Corona financieel college divers mei 2021 Het college besluit om 
 

1. Myoutic te compenseren voor de 
gederfde inkomsten via de vaststelling 
in de jaarrekening; 

2. MFC Stevensweert te compenseren voor 
de misgelopen huur; 

3. Deel te nemen aan de SPUK IJs regeling 
zodat Stichting Menswel Beheer 
Maasgouw door het Rijk gecompenseerd 
wordt voor de geleden tekorten op het 
zwembad; 

4. Deel te nemen aan de TVS 
(Tegemoetkoming Verhuurder 
Sportaccommodaties) Q1 en Q2 van het 
rijk en de sportverenigingen 
compenseren conform de rijksregeling, 
zijnde 75% van de huur kwijtschelden 
tot 5 juni 2021; 

5. Jeugdhuis de Sprong niet te 
compenseren als gemeenschapshuis 
omdat de kosten van het jeugdwerk al 
volledig worden vergoed; 

6. KBO Limburg en BOK.net te informeren 
dat de gemeente Maasgouw individuele 
verzoeken in behandeling neemt; 

7. De hardheidsclausule uit de Algemene 
Subsidieverordening op beslispunten 1, 
2 en 3 toe te passen, aangezien de 
compensatie niet onder de reguliere 
subsidieregels valt. 

       8.  De gemeenteraad te informeren via  
            bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

12.  
 

Voorontwerpbestemmingsplan 'Weerd 9 
Linne’ 

Het college besluit: 
 

1. Het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Weerd 9 Linne’ (met het 
planidentificatienummer 
NL.IMRO.1641.BPL108-VO01) vast te 
stellen. 

2. Het bestuurlijk vooroverleg te starten, 
waarbij de termijn vier weken is en de 
teammanager Fysiek Domein is 
gemandateerd de brieven te 
ondertekenen. 

3. Het mer-beoordelingsbesluit te nemen, 
op basis van de in paragraaf 4.8 van de 
toelichting van het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Weerd 9 
Linne’, inhoudende dat er met de 
ruimtelijke ontwikkelingen die in het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Weerd 9 
Linne’ planologisch-juridisch mogelijk 
worden gemaakt, geen belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu zullen 
ontstaan die het opstellen van een 
milieueffectrapportage rechtvaardigen. 

4. Geen milieueffectrapportage op te 
stellen en te publiceren dat er geen 
terinzagelegging van de voorbereiding 
van het bestemmingsplan is, er geen 
zienswijzen kunnen worden ingediend 
en geen onafhankelijke adviesinstantie 
advies uitbrengt. 

5. Initiatiefnemer hierover schriftelijk te 
informeren. 

 
 


