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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 1 november 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanvraag subsidie kader Kwaliteit Limburgse Centra (KLC) voor project ‘Herinrichting voormalig 

instituutsterrein Sint Anna 
Het college besluit: 

 

1. een samenwerkingsagenda te sluiten met provincie Limburg, waarin gemeente Maasgouw 

en provincie Limburg de intentie vastleggen om samen te investeren in en werken aan een 

passende en duurzame herinrichting van het voormalige instituutsterrein Sint Anna in Heel; 

2. bij de provincie Limburg een subsidie vanuit het kader Kwaliteit Limburgse Centra aan te 

vragen voor het project ‘Herinrichting voormalig instituutsterrein Sint Anna’; 

3. de raad voor te stellen een additioneel bedrag uit de reserve Ontwikkelingsbedrijf als 

cofinanciering naast de provinciale subsidie beschikbaar te stellen. 

Aanvraag Themaraad Energietransitie 29 november  
Het college besluit: 

 

1. in te stemmen met bijgevoegde aanvraag voor een themabijeenkomst over het actieplan 

Energietransitie 2022-2023. 
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Begrotingswijziging RUD LN 2022 
Het college besluit: 

 

1. kennis te nemen van bijgevoegde ontwerpbegrotingswijziging 2022 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN); 

2. in te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 20 december 2022 wordt 

voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingswijziging 2022 van de 

RUD LN; 

3. het besluit van het AB van juli inzake Plan van Aanpak als bijlage toe te voegen aan het 

raadsvoorstel; 

4. portefeuillehouder te machtigen tot aanbrengen van tekstuele wijzigingen aan het 

raadsvoorstel. 

Eventuele financiële compensatie voor late containerwisselingen begin 2022, update in 

rekening gebrachte aanslagen afvalstofheffingen BsGW. 
Het college besluit: 

 

1. geen één-op-één compensatie toe te passen voor de late restafvalcontainerwisselingen 

begin 2022, maar het ‘financiële nadeel’ dat hierdoor is ontstaan mee te wegen in de 

overweging de afvalstoffenheffing 2023 enkel autonoom te laten stijgen; 

2. de omwisselkosten voor omwisselingen van containers die in 2022 zijn gedaan, niet in 

rekening te brengen bij huishoudens; 

3. navorderingsaanslagen bij huishoudens die te weinig afvalstoffenheffing hebben betaald, 

niet meer op te leggen, maar deze misgelopen inkomsten te verhalen op de partij die de 

containerbestanden niet tijdig aanleverde; 

4. hierover de raad te informeren middels bijgevoegde RIB; 

5. de verantwoordelijke portefeuillehouders te machtigen finale aanpassingen in de RIB te 

verwerken. 

Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026 Maasgouw 
Het college besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met het Integraal Veiligheidsplan Plan 2023-2026 gemeente Maasgouw; 

2. De raad in de vergadering van 20 december 2022 voorstellen het IVP (deel1) vast te stellen 

en kennis te nemen van het uitvoeringsplan (deel 2); 

3. De portefeuillehouder te machtigen tekstuele wijzigingen aan te brengen. 
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Overeenkomst Buurtbemiddeling 2023 - 2026 
Het college besluit: 

 

1. buurtbemiddeling voor de duur van 4 jaar (2023 t/m 2026) voort te zetten; 

2. op basis van het gemeentelijk Inkoop- en Aanbestedingsbeleid een enkelvoudige 

onderhandse aanbestedingsprocedure te volgen; 

3. met Proteion een contract voor Buurtbemiddeling voor de gemeente Maasgouw aan te gaan 

voor de duur van 4 jaar (2023 t/m 2026), per inwoner en een mogelijke (jaarlijkse) 

prijsindexering vanaf 2024. 

Uitwerking harmonisatie arbeidsvoorwaarden 
Het college besluit: 

 

1. het Verzuimprotocol 2022 vast te stellen en het huidige verzuimprotocol in te trekken; 

2. de Werktijdenregeling 2022 vast te stellen en de huidige Werktijdenregeling gemeente 

Maasgouw 2015 in te trekken; 

3. in te stemmen met de afspraken over werkervaringsplaatsen en deze afspraken op te nemen 

in de Beleidsnotitie harmonisatie arbeidsvoorwaarden (onderdeel personeelshandboek); 

4. Portefeuillehouder te machtigen tot het aanbrengen van tekstuele wijzigingen 

Begrotingswijze 2022 – 02 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-

Noord 
Het college besluit: 

 

1. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2022-02 Modulaire Gemeenschappelijk Regeling 

sociaal domein Limburg-Noord (MGR) (bijlage 3 en 4); 

2. de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen inzake de begrotingswijziging 2022-02 

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord; 

3. de portefeuillehouder te mandateren eventuele wijzigingen door te voeren. 

Methodiek herverdeling bijdragen jaarrekening SC MER 
Het college besluit: 

 

akkoord te gaan met de methodiek herverdeling bijdragen voor opstellen jaarrekening vanaf 

boekjaar 2022 

 

 

 

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


