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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 11 juli 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanleg Wifinetwerk in Zalencentrum de Spil 2022 
Het college besluit: 

 

1. Een wifinetwerk aan te leggen in zalencentrum de Spil te Maasbracht dat beschikbaar is voor 

alle gebruikers van de Spil. 

2. De kosten voor de aanleg, abonnementskosten en onderhoudscontract ten laste te brengen 

van het budget Beschermd wonen. 

 

Buurtgezinnen Maasgouw 2022 
Het College besluit: 

 

1. In te stemmen met een Proeftuin voor twee jaar, van 1 september 2022 tot 31 augustus 

2024 door de Stichting Buurtgezinnen.nl. 

2. Voor de financiering van de eerste twee jaar regionale middelen in te zetten. Het 

restantbedrag te betalen uit het budget preventie-arrangementen (671010/34396). 

3. In te stemmen met de opdracht aan Stichting Buurtgezinnen. 

4. De raadsinformatiebrief vast te stellen. 

 

Aanpassing Roumerweg/Sint Annadijk 
Het college besluit: 

 

1. Niet in te stemmen met het aanpassen van de weginfrastructuur kruising 

2. De kruising in samenspraak met de Dorpsraad te vergroenen door de aanplant van extra 

bomen 

 



  Pagina 2 van 5 
 

Collegevoorstel ontwerpbestemmingsplan ‘uitbreiding Camping De Sangershoeve’ 
Het college besluit: 

 

1. het ontwerpbestemmingsplan ‘Uitbreiding camping De Sangershoeve’ (met 

planidentificatienummer NL.IMRO.1641.BPL106-ON01) te accorderen; 

2. het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden 

zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te maken. 

Horizontale- en verticale verantwoording archief 2021 KPI 
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het ‘Verslag ten behoeve van het horizontaal toezicht’; 

2. Met een raadsinformatiebrief de raad te informeren over de uitvoering van de archieftaken; 

3. Met een brief aan de Provincie Limburg de provincie te informeren over de uitvoering van de 

archieftaken. 

 

Inrichting ontmoetingsruimte Andreashal 
Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het inrichtingsplan van de nieuwe ontmoetingsruimte bij de Andreashal 

2. De gemeenteraad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen, kapitaallast ten laste van 

de post onvoorzien structureel. 

3. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel. 
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Programma waterveiligheid en ruimte Limburg 
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van het definitief concept van het programmaplan ‘samen naar een 

waterrobuust Limburg’. 

2. De Aktietafel Waterveiligheid & Ruimte Limburg (WRL) te berichten, middels bijgevoegde 

brief “Steunverklaring gemeente Maasgouw”, dat: 

a) De gemeente Maasgouw vanuit een positieve grondhouding  

    steun uitspreekt voor een gezamenlijke aanpak van de 

    waterveiligheid in Limburg. 

b) De gemeente Maasgouw bereid is om eventueel deel te nemen  

    aan een gezamenlijk programma en hier in het najaar over in  

    overleg wilt gaan met de Aktietafel en het programmabureau  

    WRL. 

c) De gemeente Maasgouw vanuit een positief kritische houding  

    aandacht vraagt voor de belangen van de gemeenteraad, het 

    college en de ambtelijke organisatie in de verschillende  

    Governance vraagstukken. 

3. De gemeenteraad te informeren volgens bijgevoegde raadsinformatie brief. 

4. De portefeuillehouder te mandateren de steunbetuiging namens B&W van Gemeente 

Maasgouw te ondertekenen. 

 

RIB reactie motie 11A 
Het college besluit: 

 

1. dat het gezien de ontwikkeling van het nieuwe beleid “Waardevol Toerisme Maasgouw 2022- 

2026” en de passage over financiering van toeristische investeringen in het coalitieakkoord, 

op dit moment niet verstandig en wenselijk is om met een plan te komen om uitvoering te 

geven aan motie 11A; 

2. bijgevoegde RIB als reactie op motie 11A aan de raad te verzenden. 

3. de portefeuillehouder te machtigen de RIB tekstueel aan te passen. 
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Beleidsregels terugvordering bedrijfskapitaal Tozo 
Het college besluit: 

 

1. De beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Maasgouw vast te 

stellen. 

 

Gecoördineerde aanpak gebiedsontwikkelingen 
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de algemene informatie in bijlage 1 over de zes grootschalige 

gebiedsontwikkelingen die in het Coalitieakkoord 2022-2026 worden genoemd; 

2. In te stemmen met de opzet voor de gecoördineerde aanpak van de hiervoor bedoelde 

gebiedsontwikkelingen zoals beschreven in bijlage 2. 

Regionaal collegevoorstel: Verlening Wmo begeleiding en kortdurend verblijf 2023 (MER 

gemeenten) en Gespecialiseerde Jeugdhulp (ambulant) 2023 (MLO gemeenten) 
Het college besluit: 

 

    Basis- en uitvoeringsovereenkomst 

1. De Basisovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf MER 2023 en de 

Basisovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 2023 MLO, zoals opgenomen in bijlage 1a en 

bijlage 1b, vast te stellen ter publicatie; 

2. De Uitvoeringsovereenkomst Wmo begeleiding en kortdurend verblijf MER 2023 en de 

Uitvoeringsovereenkomst Gespecialiseerde Jeugdhulp 2023 MLO, zoals opgenomen in bijlage 

2a en bijlage 2b, vast te stellen ter publicatie; 

Tarieven 

3. De algemene tarievenlijst 2023 voor Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf MER en 

Gespecialiseerde Jeugdhulp MLO, zoals opgenomen in bijlage 3 vast te stellen; 

4. De tarieven van de huidige gecontracteerde aanbieders voor 2023 vast te stellen op de 

tarieven 2022 plus index en afronding, zoals opgenomen in dit voorstel in bijlage 4; 

5. De lijst met tariefgrenzen voor indexering 2023 in bijlage 4 vast te stellen; 

6. De AMvB Reële kostprijs thuisondersteuning Wmo, zoals genoemd in bijlage 6, voor 2023 

vast te stellen; 

 

Mandatering portefeuillehouders 

7. De portefeuillehouders voor Wmo en Jeugdhulp mandaat te verlenen om, in gezamenlijkheid 

met de andere mandaathouders van de andere MER gemeenten, besluiten te nemen in het 

kader van de Escalatieprocedure, zoals vastgelegd in bijlage 5. 
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Vaststelling Collegeprogramma 2022-2026 
Het college besluit: 

 

1. het bijgevoegde Collegeprogramma 2022-2026 vast te stellen; 

2. in te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebief over de vaststelling van het 

Collegeprogramma 2022-2026. 

 

 

 

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


