
 

 
 
 

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 
19 oktober 2021. 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 
 

1. Exploitatieovereenkomst Eiland 31 in 
Stevensweert 

Het college besluit: 

1. De gewijzigde exploitatieovereenkomst 

Eiland 31 in Stevensweert af te sluiten 

met de initiatiefnemer; 

2. Te publiceren dat de zakelijke inhoud 

van de voormelde 

exploitatieovereenkomst ter visie ligt; 

3. Aanvrager hierover schriftelijk te 

informeren. 

 

2. Raadsvoorstellen Omgevingswet Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de drie 
conceptraadsvoorstellen en –besluiten 
in relatie tot de invoering van de 
Omgevingswet (Regels Adviesrecht 
gemeenteraad, Participatie en 
Omgevingswet en Verordening 
Omgevingscommissie MER) en deze voor 
te leggen aan de gemeenteraad in haar 
vergadering van 21 december 2021. 

2. De portefeuillehouder te machtigen om 
de raadsvoorstellen tekstueel aan te 
passen of aan te vullen met een extra 
toelichtende bijlage. 

 
 

3.  
 

Regionale samenwerking voor inwoners met 
complexe problematiek (regionaal voorstel) 

 Het college besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met het aangaan van 
de Samenwerkingsovereenkomst BW MO 
B&P regio NML met de colleges van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeenten Echt-Susteren, Roerdalen, 
Roermond, Nederweert, Weert, Leudal, 
Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, 
Beesel, Venray, Bergen en Gennep per 1 
januari 2022 (bijlage 3 en 4); 



 

2. De gemeenteraad toestemming te 
vragen overeenkomstig artikel 1, 
tweede lid, van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen om te 
kunnen besluiten tot het toetreden tot 
de Modulaire gemeenschappelijke 
regeling sociaal domein Limburg-Noord 
met ingang van 1 januari 2022 zoals 
deze komt te luiden na het vaststellen 
van het concept wijzigingsbesluit door 
de colleges in de regio Limburg-Noord; 

3. Tot het vaststellen van het 
Afwegingskader Beschermd Wonen 
conform concept collegebesluit; 

4.   het concept-raadsvoorstel en concept- 
      raadsbesluit door te leiden naar de  
      gemeenteraad. 
 

 

4.  
 

HRM advies voor het aangaan van een 
contract met GIMD – vertrouwenspersoon en 
bedrijfsmaatschappelijk werk 

Het college besluit: 
 

1. De getekende overeenkomst met GIMD 
(Gemeentelijke Instelling voor 
Maatschappelijke Dienstverlening) 
vanuit het SC MER te bekrachtigen voor 
gemeente Maasgouw onder intrekking 
van de oude overeenkomst van 
gemeente Maasgouw met GIMD. 

2. De gemeentesecretaris te verzoeken de 
OR te informeren over deze 
ontwikkeling. 

3. De beslissings- en 
ondertekeningbevoegdheid voor het 
contract met GIMD en eventuele 
toekomstige wijzigingen te mandateren 
aan de directeur van het SC MER. 
 

 

5. 
 

Raadsvoorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan 'Verkoop- en 
verhuurhaven Waage Naak 20 te Wessem' 

Het college besluit de gemeenteraad voor te 
stellen: 
 

1. De zienswijze over het ontwerp-
bestemmingsplan ongegrond te 
verklaren, zoals is opgenomen in de 
Nota van beantwoording zienswijze 
inzake het bestemmingsplan ‘Verkoop- 
en verhuurhaven Waage Naak 20 te 
Wessem’; 

2. Het bestemmingsplan ‘Verkoop- en 
verhuurhaven Waage Naak 20 te 
Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL105-VG01) 
vast te stellen; 

3. Voor het bestemmingsplan ‘Verkoop en 
verhuurhaven Waage Naak 20 te 
Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL105-VG01) 
geen exploitatieplan vast te stellen; 

4. Het voeren van verweer in de 
vervolgprocedures tot in hoogste 
instantie op te dragen aan het college 
van burgemeester en wethouders. 

 



 

   

6.  
 

Verzoek themabijeenkomst Raad regionale 
samenwerking BW, MO, B&P 
 

Het college besluit: 
 

1. Akkoord te gaan met de aanvraag voor 
een themabijeenkomst voor de raad op 
16 november 2021. 

 
       

 


