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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 15 november 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanvraag voor een themabijeenkomst revitalisering haven Maasbracht 
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met bijgevoegde aanvraag voor een themabijeenkomst “revitalisering haven 

Maasbracht”. 

Belastingen 2023 
Het college besluit: 

 

1. de gemeenteraad voor te stellen om de belastingverordeningen en het kwijtscheldingsbesluit 

2023, geactualiseerd o.b.v. besluitvorming begroting 2023, vast te stellen; 

2. de portefeuillehouder financiën te mandateren om eventuele nagekomen wijzigingen (o.a. 

als gevolg van actuele woz-prognoses van BsGW) in een nota van wijziging te verwerken; 

3. het collegebesluit van 7 november 2022 inzake vaststelling van belastingverordeningen 2023 

in te trekken. 

Subsidieregeling JB/JR 
Het college besluit: 

 

1. de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering Jeugdregio Midden-Limburg 

Oost 2023 (bijlage 1) met terugwerkende kracht vast te stellen ingaande 1 november 2022 

en op de voorgeschreven wijze te publiceren; 

2. de in de subsidieregeling opgenomen tarieven voor generieke JB/JR (zie tabel 1 in 

subsidieregeling) en systematiek van jaarlijkse indexatie ook van toepassing te verklaren als 

maximumtarieven voor niet-gesubsidieerde gecertificeerde instellingen; 

3. de Subsidieregeling jeugdbescherming en jeugdreclassering gemeente Maasgouw 2019-2022 

met alle bijbehorende bijlagen in te trekken per 1-1-2023, met inachtneming van het 

overgangsrecht zoals opgenomen in de regeling als bedoeld in beslispunt 1; 

4. het college van de gemeente Roermond mandaat, volmacht en machtiging te verlenen 

(bijlage 2) zolang de subsidieregeling van kracht is, ten behoeve van de verlening, 

bevoorschotting, vaststelling en terugvordering in het kader van de Subsidieregeling 
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jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023 Jeugdregio Midden-Limburg Oost, inclusief alle 

daartoe behorende (voorafgaande) handelingen en dit mandaatsbesluit te publiceren. 

Vaststellen Representatieprotocol gemeente Maasgouw 
Het college besluit: 

 

1. akkoord te gaan met het bijgesloten Representatieprotocol van de gemeente Maasgouw; 

2. het protocol elke 2 jaar, of indien nodig eerder, op actuele ontwikkelingen aan te passen; 

3. portefeuillehouder te machtigen tot het maken van tekstuele aanpassingen. 

Bouwen van een levensloopbestendige woning op perceel tussen Groenstraat 8 en 10 Linne 
Het college besluit: 

 

1. principemedewerking te verlenen aan het principeverzoek tot bouwen van een 

levensloopbestendige woning; 

2. de aanvrager en de gemeenteraad hierover te informeren. 

 

 

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


