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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 23 augustus 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Begroting 2023 RUD LN 
Het college besluit: 

 

1. Kennis te nemen van bijgevoegde ontwerpbegroting 2023 en meerjarenraming 2024- 2026 

van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN); 

2. In te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 4 oktober 2022 wordt 

gevraagd om al dan niet een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 met 

meerjarenraming 2024-2026 van de RUD LN. 

Deelname Volwassenenfonds Sport en Cultuur 
Het college besluit: 

 

1. Een overeenkomst te sluiten met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur gedurende een 

pilotperiode van één jaar, 1 september 2022 tot 1 september 2023, waarbij een budget 

wordt gehanteerd. 

2. Een bedrag ter beschikking te stellen aan het Volwassenenfonds Sport en Cultuur en na 9 

maanden te evalueren of en op welke wijze de deelname aan het Volwassenenfonds Sport 

en Cultuur wordt voortgezet. 

3. De kosten voor de pilot evenredig te bekostigen uit de budgetten armoedebeleid, 

sportbeleid, participatiebeleid en gezondheidsbeleid, zoals in de paragraaf financiën 

beschreven. 

4. Conform het mandaatregister de overeenkomst met het Volwassenenfonds Sport en Cultuur 

(bijlage 1) te laten ondertekenen door de teammanager Sociaal Domein. 

5. De raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2). 

6. De portefeuillehouders te machtigen de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen. 
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Erfgoedverordening Maasgouw 2022 
Het college besluit: 

 

1. Het raadsvoorstel tot vaststelling van de Erfgoedverordening Maasgouw 2022 voor te leggen 

aan de gemeenteraad. 

2. De “Nadere regels duurzaamheid rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en 

beschermde stads– en dorpsgezichten Maasgouw 2022”, vast te stellen onder de 

opschortende voorwaarde dat deze in werking treden op het moment dat de 

Erfgoedverordening Maasgouw 2022 in werking treedt. 

3. De portefeuillehouder te machtigen om de stukken m.b.t. het raadsvoorstel aan te passen en 

aan te vullen. 

 

Regionaal collegevoorstel: Collegevoorstel Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 

(zienswijzeprocedure raad) 
Het college besluit: 

 

1. Om kennis te nemen van het besluit van het Algemeen Bestuur Omnibuzz d.d. 6 juli 2022 

inzake een voorgenomen wijziging GR Omnibuzz met betrekking tot artikel 18 

(afrekensystematiek) met ingang van 1 januari 2023; 

2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 Wgr het ontwerp van de gewijzigde GR Omnibuzz 

aan de raad toe te zenden; 

3. Door middel van bijgevoegd (concept-)raadsvoorstel en bijbehorend (concept-) raadsbesluit 

aan de raad voor te stellen geen zienswijze ten aanzien van het ontwerp naar voren te 

brengen. 

4. De naam van de portefeuillehouder op het raadsvoorstel aan te passen. 

Stichting Myouthic – afwijking indienvereisten – toepassing hardheidsclausule  
Het college besluit: 

 

1. Af te wijken van de subsidievereisten op grond van de hardheidsclausule in artikel 21 ASV 

voor wat betreft het indienen van een controleverklaring afgegeven door een 

Administratieconsulent of een Registeraccountant voor de Stichting Myouthic en te volstaan 

met een beoordelingsverklaring. 

2. Deze afwijking van de subsidievereisten aan Stichting Myouthic toe te kennen voor de 

subsidieverantwoording over de jaren 2022 tot en met 2025. 
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Voorstel tot Raadsvoorstel externe ondersteuning gebiedsontwikkeling haven Maasbracht 
Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel documentnummer D/22/071572 met 

als beslispunt: in te stemmen met het voorstel om een bedrag beschikbaar te stellen als 

budget voor externe ondersteuning. 

Wijziging bibob – beleidslijn Maasgouw 
Het college besluit: 

 

1. ‘Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur gemeente Maasgouw (Bibob-beleidslijn Maasgouw 2016)’ in te trekken; 

‘Beleidslijn voor de toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur gemeente Maasgouw (Bibob-beleidslijn Maasgouw 2022)’ vast te stellen 

Collegevoorstel (extra) eenmalige energietoeslag gemeente Maasgouw 2022 
Het college besluit: 

 

1. De beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Maasgouw 2022 in te trekken. 

2. De beleidsregel eenmalige energietoeslag gemeente Maasgouw 2022, eerste wijziging 

(bijlage 1), vast te stellen. 

Verwerkersovereenkomst uitvoering Samenwerkingsovereenkomst regionale samenwerking 

beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie regio Noord en 

Midden-Limburg. 
Het college besluit: 

 

1. De Verwerkersovereenkomst uitvoering ‘Samenwerkingsovereenkomst regionale 

samenwerking beschermd wonen (BW), maatschappelijke opvang (MO) en bemoeizorg & 

preventie OGGZ (B&P) regio Noord- en Midden-Limburg' aan te gaan. 

2. De teammanager sociaal domein te mandateren de Verwerkersovereenkomst te 

ondertekenen. 

 

 

 

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


