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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 31 januari 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Doorontwikkeling Participatiewet – Raadsinformatiebrief standpunt NEio 
Het college besluit: 

 

1. De raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over het standpunt ten 

aanzien van de Doorontwikkeling Participatiewet – wijze van deelname NEio; 

2. De vertrouwelijkheid van het collegebesluit van 20 december 2022 op te heffen; 

3. De vertrouwelijkheid van de op 21 december 2022 aan de raad verzonden memo betreffende 

‘Doorontwikkeling Participatiewet – standpunt deelname NEio’ op te heffen. 

Governance, contractmanagement en overeenkomsten Segment 1 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van resultaten van de gunning van segment 1. 

2. Kennis te nemen van de aansturing van segment 1 conform bijlage 1 “Gezamenlijke 

bestuurlijke governance segment 1”. 

3. Aangaan van de samenwerkingsovereenkomst tussen de 14 gemeenten in Noord- en 

Midden-Limburg met betrekking tot segment 1 en segment Crisis, conform bijlage 2a 

“Samenwerkingsovereenkomst Opname en opnamevervangende behandeling en Crisishulp” 

“ en bijlage 2b “Koersdocument behandeling met verblijf NML”. 

4. Kennis te nemen van de indexering van de lumpsum financiering op basis van de OVA en de 

financiële consequenties voor het voorschot per gemeente conform bijlage 3 ”overzicht 

financiële consequenties per gemeente”. 

5. Verrekenen van de werkelijke kosten over 2023 op basis van het werkelijk verbruik (aantallen 

verblijfsdagen en ingezette ambulante uren per gemeente, gerelateerd aan de gemiddelde 

trajectprijs per onderdeel). 

6. Vaststellen van de financieringswijze voor dit segment conform bijlage 4 “Financiële 

verwerking segment 1 via de MGR”. 

7. Aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met de Modulaire gemeenschappelijke 

regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) voor de uitvoering van diensten voor segment 

1 en segment crisis voor 2023 (zie bijlage 5). 

8. Instemmen met de financiële afwikkeling van de regionaal te beleggen rol voorzitter 

bijzondere toegang (inclusief secretariële ondersteuning) door de MGR; 

9. Instemmen met de projectkosten voor 2023 (via de MGR). 
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10. Instemmen met de bijbehorende “Offerte van de MGR voor Midden-Limburg MLO” ( zie 

bijlage 6). 

11. Dekken van het lokale aandeel van de kosten uit beslispunt 8, 9 en 10 , uit het budget 

regievoering (667004/34396). 

Projectplan en visieontwikkeling haven Maasbracht 
Het college besluit om: 

 

1. Het bijgevoegde projectplan Haven Maasbracht 2023-2024 vast te stellen; 

2. De bijgevoegde opdracht voor het opstellen van een integrale ontwikkelvisie voor 

    de haven van Maasbracht vast te stellen; 

3. In te stemmen met de bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

 

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


