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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 7 februari 2023 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanpassing armoedebeleid van 120% naar 130% 
Het college besluit: 

 

1. De nadere regels Bijzondere bijstand gemeente Maasgouw 2023 vast te stellen en deze met 

terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023 onder intrekking van de 

Nadere regels Bijzondere bijstand gemeente Maasgouw 2021; 

2. De beleidsregel Persoonlijk Participatiebudget gemeente Maasgouw 2023 vast te stellen en 

deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023 onder 

intrekking van de beleidsregel Persoonlijk Participatiebudget gemeente Maasgouw 2021; 

3. De beleidsregel Maatschappelijk Actief Bonus gemeente Maasgouw 2023 vast te stellen en 

deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2023 onder 

intrekking van de beleidsregel Maatschappelijk Actief Bonus gemeente Maasgouw 2021; 

4. De aanpassing van de doelgroep van het huidige armoedebeleid blijft in ieder geval van 

kracht tot de vaststelling van het nieuwe armoedebeleid gemeente Maasgouw; 

5. De raad te informeren over het gewijzigd beleid middels bijgevoegde raadsinformatiebrief; 

6. In te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 18 april wordt gevraagd om 

de gewijzigde verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Maasgouw 2023 vast te 

stellen onder intrekking van de Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente 

Maasgouw 2019; 

7. In te stemmen om in de uitvoering reeds te anticiperen op de gewijzigde Verordening 

Individuele Inkomenstoeslag gemeente Maasgouw 2023 zoals die op 18 april 2023 ter 

besluitvoering voorligt aan de gemeenteraad; 

8. De ASD te informeren over de verruiming van de doelgroep van 120-130%. 

Arbobeleidsplan 2022 - 2026 
Het college besluit: 

 

1. Het Arbobeleidsplan 2022 – 2026 vast te stellen. 
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Bestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’ 
Het college besluit: 
 
 
1. De gemeenteraad voor te stellen: 

    1. Het bestemmingsplan ‘Op den Dries 3 Wessem’ met het 

planidentificatienummer   NL.IMRO.1641.BPL112-VG01 ongewijzigd vast te stellen. 

    2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

    3. Het voeren van verweer in de vervolgprocedures tot in hoogste instantie op te 

    dragen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Collegevoorstel Geschillenregeling personele zaken 
Het college besluit: 

 

1. De Geschillenregeling personele zaken vast te stellen 

2. Per 1 januari 2023 de vergoeding voor de voorzitter vast te stellen en de vergoeding voor de 

leden vast te stellen per geschil 

Collegevoorstel kleine milieu incidenten 
Het college besluit: 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van Roerdalen mandaat te verlenen om namens 

het college van de gemeente Maasgouw de aanbesteding van kleine milieu-incidenten 2023-2025 

met optie tot verlenging voor 2 keer één jaar uit te voeren. 

Controleprotocol 2022 
Het college besluit: 

 

1. In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en controleprotocol 2022 

Plan van aanpak ondersteuning verenigingen in de energiecrisis  
Het college besluit: 

1. Het plan van aanpak ‘Met verenigde energie - ondersteuning verenigingen tijdens 

de energiecrisis goed te keuren; 

2. De raad middels bijgevoegde RIB te informeren over het plan van aanpak; 

3. Het plan van aanpak als vastgesteld te beschouwen als er binnen de gestelde reactietermijn 

geen inhoudelijke reacties op de RIB zijn ontvangen; 

4. De raad middels bijgevoegde RIB te informeren over de uitvoering van de motie ‘Kritische 

blik op eigen vastgoed’. 

 

 

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


