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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
24 augustus 2021. 
 
 Onderwerp 

 
 
 

Besluit 
 

1. CRM Plan van Aanpak Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het doen van 

onderzoek naar de meest optimale 

manier van contactbeheer van 

bedrijven, zoals voorgesteld in het Plan 

van Aanpak Contactbeheer Maasgouw 

2021 

2. De uitkomsten van het onderzoek en de 

eventuele vervolgaanpak opnieuw ter 

besluitvorming voor te leggen aan het 

college 

3. Eventuele financiële consequenties die 

uit deze besluitvorming voortvloeien, 

mee te nemen in de Prorap 2021/2. 

 

 

2. Plan van aanpak Woonwagen en 
standplaatsenbeleid 

Het college besluit de raad voor te stellen: 

 

1. In te stemmen met het plan van aanpak 

“Woonwagen- en standplaatsenbeleid 

Maasgouw”; 

2. Het gevraagde voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen; 

3. Dit krediet ten laste te brengen van de 

post onvoorzien en dit te verwerken in de 

begroting 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3.  
 

Uitgaven middelen Sportakkoord Het college besluit: 
1. De resterende middelen uit 2020 en 2021 

bedoeld voor de uitvoering van het Lokaal 
Sportakkoord beschikbaar te stellen aan het 
sportplatform en in beheer te geven bij 
stichting Menswel ten behoeve van de 
werkplannen die in het sportplatform zijn 
uitgewerkt. 

2. De wethouder Sport mandateren om 
projectplannen die voldoen aan de criteria 
te accorderen zodat sneller tot de 
uitvoering overgegaan kan worden. 

3. De extra middelen uit 2021 voor 
beweegactiviteiten na corona en gezonde 
leefstijl beschikbaar te stellen aan: 

4. Sportplatform tbv een fitheidsmeting  
5. VC Limac tbv projectplan “zit jij stil?” 
6. VZM ism sportcoaches extra investering voor 

diverse activiteiten  
 
 

4.  
 

Verzoek uitbetaling stimuleringssubsidie 
Molenstichting Maasbracht 2020 en 2021 en 
verzoek ter verkrijging van een subsidie 
over 2022 en 2023 
 

Het college besluit: 
1. Het subsidie aan de Molenstichting over 

2020– waarover een beschikking voorligt – 
met terugwerkende kracht uit te betalen en 
tevens vast te stellen; 

2. De verhoging in de 2e Prorap 2021 te 
verwerken; 

3. Het subsidie over 2021 – dat ook is beschikt 
– uit te betalen; 

Voor de jaren 2022 en 2023 aan de 
Molenstichting een voorlopig subsidie te 
verlenen en dit bedrag op te nemen in 
de productenraming van de betreffende 
jaren (682100/42519). 
 

 

5.  
 

Corona schade bibliotheek verzoek om 
financiële tegemoetkoming 

Het college besluit: 
  

1. Geen vergoeding beschikbaar te stellen aan 
de stichting bibliocenter voor de geleden 
coronaschade. 

 
 

 


