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 Onderwerp Besluit 

 

1.  Belastingverordeningen 2022                               Het college besluit: 
 
  1. De gemeenteraad voor te stellen om 

de belastingverordeningen en het 
kwijtscheldingsbesluit 2022 vast te 
stellen. 

  2. De portefeuillehouder financiën te 
machtigen om eventuele nagekomen 
wijzigingen in de tarieventabellen te 
verwerken. 

 
2. Pilot 18-/18+                                      Het college besluit: 
 
  1. In te stemmen met het uitvoeren van 

de pilot 'Met minder kaders naar 
meerderjarigheid' (ook genoemd de 
pilot 18-/18+). 

  2. In te stemmen met het enkelvoudig 
onderhands gunnen van de opdracht 
voor de pilot 'Met minder kaders naar 
meerderjarigheid' aan het AMW 
Midden-Limburg. 

  3. In te stemmen met de overeenkomst 
inzake de uitvoering van de pilot 
tussen de gemeente Maasgouw en het 
AMW Midden-Limburg. 

 
3. Principeverzoek woningbouw t.b.v.                       Het college besluit: 
    Ruimte voor Ruimte op locatie 
    Molenstraat/De Tes te Beegden   1. De voorwaarden die zijn gesteld bij 

de verleende principemedewerking 
voor de bouw van 11 Ruimte voor 
Ruimte woningen op de locatie 
Molenstraat/De Tes te Beegden, zoals 
vastgesteld in de collegevergadering 
van 23 maart 2021, zodanig te 
wijzigen dat rekening wordt 
gehouden met de molenbiotoop van 
de Sint Lindertmolen in Beegden; 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
  2. Principemedewerking te verlenen aan 

het ontwikkelen van maximaal 11 
Ruimte voor Ruimte woningen op de 
locatie Molenstraat/De Tes te 
Beegden, mits wordt voldaan aan de 
volgende gewijzigde voorwaarden: 

   a. de molenbiotoop van de Sint 
Lindertmolen in Beegden zoals die 
door Stichting de Hollandsche Molen 
is berekend, wordt gerespecteerd; 

   b. het plan bevat naast woningen en 
infrastructuur voldoende ‘groen’ om 
het karakter van wonen in de 
dorpsmantel te behouden, zodanig 
uit te werken in overleg met de 
gemeente Maasgouw; 

   c. in het plan worden voldoende 
parkeerplaatsen gerealiseerd; dit 
conform de Nota Parkeernormen en 
parkeerbijdrageregeling gemeente 
Maasgouw; 

   d. de inrichting van de openbare 
ruimte voldoet aan de minimale 
normen van de weginrichting volgens 
de eisen van Duurzaam Veilig (CROW) 
en de gemeente Maasgouw; 

   e. de inrichting van de openbare 
ruimte vindt plaats conform het 
Handboek inrichting Maasgouw en de 
materialisatie in het definitieve plan 
dient te worden goedgekeurd door de 
gemeente Maasgouw; 

   f. voor de realisatie van dit plan 
wordt een 
bestemmingsplanherziening op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) doorlopen, waarbij wordt 
aangetoond dat er geen beperkingen 
ontstaan voor de omgeving; 

   g. voor de realisatie van dit plan 
wordt een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld, waarvoor het waarborgen 
van de onderlinge samenhang voor de 
inrichting en de invulling van beide 
delen van De Tes uitgangspunt is; 

   h. ten behoeve van de planologische 
procedure planschade wordt 
afgewenteld via een 
verhaalsovereenkomst en 
initiatiefnemer een 
exploitatieovereenkomst 
ondertekent. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
  3. De raad voor te stellen in te stemmen 

met de ontwikkeling van woningen 
ten behoeve van Ruimte voor Ruimte 
op de betreffende locatie mits aan de 
door het college gestelde 
voorwaarden wordt voldaan. 

  4. De aanvrager over het besluit te 
informeren. 

 
 
4. Basisnotitie doorontwikkeling van                         Het college besluit: 
    het Expertteam      
   1. De basisnotitie 'Doorontwikkeling 

Expertteam Midden-Limburg' vast te 
stellen; 

   2. Het bijgevoegde convenant 
Expertteam Midden-Limburg aan te 
gaan; 

   3. Een bedrag ter beschikking te stellen 
van maximaal € 25.386 voor de inzet 
van het voorzitterschap, de 
procesregie en de administratieve 
ondersteuning van het Expertteam 
voor de periode van oktober 2021 tot 
en met december 2023. 

 
5. Collegevoorstel advies aan de raad  Het college besluit: 
    over het al dan niet indienen van zienswijze                                                                                               
    over de SC MER Begrotingswijziging 2021-3       1. In te stemmen met het concept 

raadsvoorstel in de raad op 21 
december 2021 wordt geadviseerd om 
geen zienswijze in te dienen over de 
begrotingswijziging 2021-3 van het 
Servicecentrum MER.                                 


