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Openbare besluitenlijst van de vergadering van 

burgemeester en wethouders 

Datum: 3 mei 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Collegevoorstel aanpassing beleidsregels en nadere regels maatschappelijke 

ondersteuning gemeente Maasgouw 2020 

Het college besluit: 

1. De tweede wijziging besluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Maasgouw 2020 vast te stellen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit; 

2. De tweede wijziging Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasgouw 
2020 vast te stellen conform bijgevoegd wijzigingsbesluit; 

3. De wijzigingen bekend te maken op de voorgeschreven wijze. 

Collegevoorstel convenanten hulpmiddelen 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het ondertekenen van het convenant maatwerkprocedure toegang 
hulpmiddelen; 

2. In te stemmen met het ondertekenen van het convenant meeverhuizen van individuele 
mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen waarbij dan de bijgevoegde 
oplegger (bijlage 2A) toegevoegd is en tegelijkertijd met dit betreffende convenant 
ondertekend wordt; 

3. De VNG via het daarvoor bestemde register laten weten dat de convenanten ondertekend 
zijn. 

Prijsstijgingen renovatie Andreashal 
Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de raadinformatiebrief. 

Raadsvoorstel zienswijze begroting Maas-Swalm-Nette 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel over het al dan niet indienen van een zienswijze over 
de concept-begroting 2023 van het Grenspark Maas-Swalm-Nette. 
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Themabijeenkomst veiligheid 
Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met de aanvraag voor een themabijeenkomst voor de raad op 21 juni 2022. 

Verordening voorzieningen leerlingenvervoer Maasgouw 2022 
Het college besluit: de raad conform concept raadsvoorstel en- besluit voor te stellen: 

1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Maasgouw, zoals vastgesteld op 14 juli 2014, in 
te trekken; 

2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Maasgouw 2022 vast te stellen. 
 

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2023 en 

kennisname van de voorlopige jaarrekening 2021 van  RD Maasland 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 31 mei 2022 wordt 
gevraagd om: 
a. Geen zienswijze in te dienen op de concept-begroting 2023 van de inclusief 
    meerjarenraming 2024-2026 van Reinigingsdienst (RD) Maasland. 
b. Kennis te nemen van de financiële en beleidsmatige kaders 2023 van RD Maasland. 
c.  Kennis te nemen van de toelichting op de concept-begroting 2023 van RD  
    Maasland. 
d. De voorlopige jaarrekening 2021 van RD Maasland voor kennisgeving aan te 
    nemen 

2. De portefeuillehouder te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen in het 
raadsvoorstel aan te brengen. 

Advies aan de raad over de jaarrekening 2021, kadernota 2023, begrotingswijziging (BW) 

2022-1 en de begroting 2023 van het Servicecentrum MER 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de SC MER jaarrekening 2021, SC MER kadernota 2023, SC MER 
begrotingswijziging (BW) 2022-1 en de SC MER begroting 2023; 

2. Als advies aan de raad mee te geven geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 en de 
BW 2022-1. 

3. De portefeuillehouder te machtigen het raadsvoorstel tekstueel aan te passen. 

Regiovisie meedoen en wonen 2022-2026 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de Regiovisie Meedoen en Wonen 2022-2026 en deze met het 
bijgevoegde concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit ter vaststelling door te leiden 
naar de Raad. 
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Voorstel aan de raad tot het al dan niet indienen van zienswijzen over de concept 

jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022-1 en begroting 2023 en meerjarenperspectief 

2024-2026 van GR Omnibuzz 
Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging 2022-1, begroting 2023 en het 
meerjarenperspectief 2024-2026 en de jaarrekening 2021 van Omnibuzz; 

2. Kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie bij de begroting 2022-1, 2023 en 
meerjarenperspectief 2024-2026; 

3. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen; 
4. In te stemmen met het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 

 

Zienswijze begroting 2023 BsGW 
Het college besluit: 

1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel waarin de raad op 31 mei 2022 wordt 
gevraagd: 

a. Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-
meerjarenbegroting 2023-2027 van de BsGW. 

b. De algemene financiële en beleidsmatige kaders 2023 van de BsGW voor 
kennisgeving aan te nemen. 

c. De voorlopige jaarrekening 2021 van de BsGW voor kennisgeving aan te nemen. 
d. De verhoging van de gemeentelijke bijdrage 2023 structureel op te nemen in onze 

Programmabegroting alsmede de incidentele bijdrage voor het aanvullen van het 
weerstandsvermogen in 2023. 

 

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


