
 

 
 
 

O P E N B A R E 
B E S L U I T E N L I J S T 

  
 
              WEKELIJKSE UITGAVE VAN DE GEMEENTE MAASGOUW 
          Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend 

 

van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
16 februari 2021. 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Adviesrapport: "Advies voor de inrichting 
van de kanalen voor DV  OD en SD". 
 

Het college besluit: 
      1.   In te stemmen met de adviezen uit het 
            adviesrapport voor het digitale 
            kanaal. 
      2.   In te stemmen met de adviezen uit het 
            adviesrapport voor het telefoniekanaal,  
            met uitzondering dat de rechtstreekse  
            telefoonnummers OD/SD niet op de  
            website van de gemeente Echt-Susteren 
            worden vermeld. 
      3.   Gedeeltelijke in te stemmen met de  
            adviezen uit het adviesrapport voor het 
            fysieke kanaal waarbij: 
            • wel in te stemmen dat de afspraken 
               plaatsvinden in de gemeente  
               waar de klant woonachtig is; 
            • niet in te stemmen met het feit dat 
               dit ‘in principe’ geldt. 
      4.   De ambtelijk opdrachtgever (directeur  
            van het Servicecentrum MER), de 
            opdracht te geven om de adviezen uit 
            het adviesrapport te implementeren en 
            te starten met een totaaloverzicht. 
      5.   De implementatie per opgave op te  
            pakken, waarbij iedere opgave ter 
            besluitvorming wordt voorlegt aan het 
            daarvoor bevoegd bestuurlijk orgaan. 
 

2. Collegevoorstel voorgenomen woningruil 
woningen Nester en Wonen Limburg 
 
 

Het college besluit: 
      1.   Kennis te nemen van de reeds 
            plaatsgevonden woningruil tussen 
            Nester en Wonen Limburg. 
      2.   In te stemmen met het garant staan als 
            achtervang voor de nieuw af te sluiten  
            lening door Wonen Limburg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3.  
 

Principeverzoek Eikenstraat 15 in Linne 
 

Het college besluit: 
      1.   Geen principemedewerking te verlenen 
            aan de bouw van twee woningen in de  
            achtertuin van de woning Eikenstraat 15 
            in Linne, aan de Oggstraat in Linne. 
      2.   Aanvrager hierover schriftelijk te  
            informeren. 

 
 

4.  
 

Voorstel om het OMOP 
bestratingsonderhoudsbestek 2021-2022 te 
gunnen aan Asfaltbouw BV. 
 

Het college besluit: 
1. Akkoord te gaan met de gunning van de 

meervoudige onderhandse aanbesteding 
van het bestratingsonderhoud aan 
Asfaltbouw BV. 

 

5. 
 

Overeenkomst van opdracht voor 
facturatieteam Jeugdhulp 
 

Het college besluit: 
1. Tot het aangaan van bijgaande 

overeenkomst van opdracht voor 
facturatieteam Jeugdhulp 2021-2023 
Midden-Limburg. 

2. Tot het aangaan van de 
verwerkersovereenkomst Midden-
Limburg.  

3. De dienstverlening met betrekking tot 
de overeenkomst van opdracht voor 
facturatieteam Jeugdhulp 2021-2023 
enkelvoudig onderhands te gunnen aan 
de  gemeente Roermond. 

 

   
 


