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1. Compensatie Thorner Zeilclub Het college besluit: 
 

1. de Thorner Zeilclub een eenmalige 
subsidie te verlenen om hen hiermee te 
compenseren in de opgelegde 
watertoeristenbelasting 2018, 2019 en 
2020 tot en met Q3 en het door hen 
verschuldigde griffierecht; 

2. de aanslag 2020 Q4 later te 
compenseren zodra de hoogte bekend 
is, en hiertoe de portefeuillehouder te 
mandateren; 

3. deze subsidie bij verlening ook meteen 
vast te stellen; 

4. de subsidie te verlenen met toepassing 
van de hardheidsclausule ex. art 21 ASV 
voor wat betreft het gestelde in artikel 
8 ASV ten aanzien van de in te dienen 
gegevens; 

5. aan de subsidieverlening de voorwaarde 
te verbinden dat de Thorner Zeilclub de 
beroepszaak tegen de aanslag 2018 en 
het bezwaarschrift tegen de aanslag 
2019 intrekt; 

6. de kosten ten laste te brengen aan 
656040/42508 en dit via de eerste 
prorap bij te ramen. 

 
 

2. Interne controleplan 2021 Het college besluit: 
 
      1. Het Intern Controleplan 2021 vast te  
          stellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3. Regionaal collegevoorstel: bovenregionale 
inkoop behandeling met verblijf 

Het college besluit: 
1. Met de jeugdhulpregio’s Noord-Limburg, 

Midden-Limburg West en Midden-
Limburg Oost over te gaan tot een 
gezamenlijke inkoop van Behandeling 
met verblijf, onderdeel van de 
gespecialiseerde jeugdhulp voor de 
contractjaren 2022 en verder. 

2. De passages uit het bijgevoegde 
‘Strategiedocument inkoop jeugdzorg 
segmenten Noord-Limburg’ die 
betrekking hebben op het onderdeel 
Behandeling met Verblijf van 
overeenkomstige toepassing te 
verklaren voor de gemeente Maasgouw. 

3. De dienstverleningsovereenkomst met 
de Modulaire gemeenschappelijke 
regeling sociaal domein Limburg-Noord 
(MGR) aan te gaan voor de inkoop van 
‘Behandeling met Verblijf NML’ en 
‘Integrale crisishulp Jeugd NML’, 
inclusief de kosten voor de regio 
Midden-Limburg Oost conform offerte,  
te voldoen uit de Regionale begroting 
Sociaal Domein Midden-Limburg Oost 
2021. 

4. Volgens bijgevoegd besluit mandaat, 
volmacht en machtiging te verlenen aan 
de secretaris-directeur van de 
Modulaire Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal Domein Limburg Noord voor het 
uitvoeren van het inkoopproces en het 
aangaan van de daaruit voortvloeiende 
overeenkomsten, inclusief alle 
voorbereidende handelingen, 
uitwerkingen en beslissingen, mits in 
lijn met de kaders van het 
Strategiedocument uit beslispunt 2, de 
voorlopige resultaten van het 
kostprijsonderzoek als bedoeld in 
beslispunt 5 en het eerder op 8 
december 2020 vastgestelde 
Koersdocument. 

5. De bijgevoegde voorlopige resultaten 
van het kostprijsonderzoek van het 
segment Behandeling met Verblijf van 
HHM vast te stellen als basis voor het 
nader uitwerken van de tarieven en 
financiële afspraken met de te 
contracteren aanbieders. 

6. Op grond van artikel 55 van de 
Gemeentewet, juncto artikel 10, 2e lid 
onder b en g van de Wet Openbaarheid 
van Bestuur (WOB) geheimhouding op te 
leggen ten aanzien van de beslispunten 
2 en 5 en de bijlagen 2 en 6 tot het 
moment dat de inkoopprocedure geheel 
is afgerond. 
 



 

      7.   Samen met de jeugdzorgregio Midden- 
            Limburg West een verkenning doen naar  
            de gezamenlijke inkoop van het  
            onderdeel Wonen van de  
            Gespecialiseerde Jeugdhulp voor de  
            contractjaren 2022 en verder. 
 

4. Verlenging overeenkomst beheer laadpalen 
EVNetBV 
 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de verlenging van de 
samenwerkingsovereenkomst met 
EVNetBV voor het beheer en onderhoud 
van vier publieke laadpalen. 

 
 

 


