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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 27 september 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanpassing pgb - tarieven jeugdhulp 
Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met de verhoging van de pgb - tarieven categorie D en E vanaf 1 juli  2022 

naar aanleiding van de verhoging van het minimumloon per 1 juli 2022 met 1,81%; 

2. De nieuwe tarieventabel (bijlage 1) te publiceren op de gemeentelijke website. 

 

Artikel 38 – vragen inzake bestuurlijke afspraken asielcrisis  
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de gestelde artikel 38-vragen van de VVD. 

2. Deze vragen conform bijgevoegde brief te beantwoorden. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de antwoordbrief tekstueel aan te passen 

 

Inzet Sociale Raadslieden 
Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met de inzet van Sociale Raadslieden. 

2. De raadinformatiebrief Sociale Raadlieden vast te stellen. 
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Principeverzoek Oranjelaan 27 in Maasbracht  
Het college besluit: 

 

1. Onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het verzoek om de chalet op de 

locatie Oranjelaan 27 in Maasbracht te vervangen door een woonwagen, waarbij:  

o voor de realisatie van dit plan een bestemmingsplanherziening op grond van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro) doorlopen wordt, waarbij wordt aangetoond dat er geen 

beperkingen ontstaan voor de omgeving 

o ten behoeve van de planologische procedure planschade wordt afgewenteld via een 

verhaalsovereenkomst en initiatiefnemer een ‘akkoordverklaring kosten en 

voorwaarden’ (tevens exploitatieovereenkomst) ondertekent. 

2. Het gebruik van de Oranjelaan 27 in Maasbracht als woonwagenstandplaats mogelijk te 

maken door toepassing van het persoonsgebonden overgangsrecht. 

3. Op dit moment geen uitspraak te doen over de realisatie van twee sociale huurwoningen, 

dan wel een vrije kavel woning, na beëindiging van bewoning van de te realiseren 

woonwagen. 

4. Aanvrager en gemeenteraad hierover schriftelijk te informeren. 

 

 

Openbare besluitenlijst van het college van B&W. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 


