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Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester 

en wethouders 

Datum: 05 april 2022 

Onderstaande besluiten zijn genomen: 

Aanwijzing LPO Omroep ML5 

Het college besluit: 

1. De Raad in de raadsvergadering van mei voor te stellen een 

representativiteitsverklaring af te geven voor de Stichting Omroep Leudal-Maasgouw 

(3ML) voor de verlenging van de zendvergunning voor een periode van vijf jaar van 

2022 tot 2027. 

2. De notitie Omroep ML5 vast te stellen en deze de raad ter kennisname beschikbaar te 

stellen, om met Omroep ML5 afspraken te maken over de toekomstige 

samenwerking. 

3. De portefeuillehouder te machtigen de notitie Omroep ML5 tekstueel aan te passen. 

Beleidsregel vrijlating giften 

Het college besluit: 

1. De beleidsregel vrijlating giften Participatiewet gemeente Maasgouw 2022 vast te 

stellen. 

2. De beleidsregels Inkomen en Vermogen gemeente Maasgouw 2021 in te trekken. 

3. De beleidsregels Inkomen en Vermogen gemeente Maasgouw 2022 vast te stellen. 

Uitvoeringsplan Aanpak Mensenhandel gemeenten Noord- en Midden-Limburg 

Het college besluit: 

1. Het uitvoeringsplan aanpak mensenhandel Noord- en Midden-Limburg ‘Naar een 

regio zonder uitbuiting’ vast te stellen; 

2. De functie van zorgcoördinator mensenhandel onder te brengen bij het Zorg- en 

Veiligheidshuis Midden-Limburg en de uren vanaf 01-05-2022 uit te breiden van 18 

uur naar 32 uur per week; 

3. Tot het financieren van de uitbreiding van de zorgcoördinatie vanaf 01-05-2022 

door een extra bijdrage per inwoner. 

4. Tot het vanaf 2023 structureel in de begroting opnemen van een bedrag per inwoner 

ten behoeve van de zorgcoördinatie mensenhandel. 
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5. Akkoord te gaan met de concept raadsinformatiebrief. 

6. De portefeuillehouder te machtigen de raadsinformatiebrief tekstueel aan te passen. 

Principeverzoek voor het bouwen van een levensloopbestendige woning aan de Nieuwendijk 30 

te Stevensweert 

Het college besluit: 

1. Principemedewerking te verlenen aan het bouwen van een levensloopbestendige 

woning aan de Nieuwendijk 30 te Stevensweert 

2. Aanvrager hierover schriftelijk te informeren. 

 

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


