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

van de vergadering van burgemeester en wethouders van
23 februari 2021.

1.

Onderwerp

Besluit

1e kwartaalthema’s uitwerking
harmonisatie arbeidsvoorwaarden met
aangepaste lief- / leedregeling

Het college besluit:
1. De aangepaste stagevergoedingen vast
te stellen en toe te passen met ingang
van het schooljaar 2020/2021.
2. De bedragen van de stagevergoedingen
voortaan elke twee jaar (eerstvolgende
keer vóór het schooljaar 2022/2023) te
indexeren (en daarbij afronden op € 5,naar boven).
3. De bijgevoegde nieuwe lief- en leed
regeling vast te stellen, de oude lief- en
leedregeling per datum vaststelling
nieuwe regeling in te trekken.
4. De nieuwe Rechtspositieregeling voor
de buitengewoon ambtenaar burgerlijke
stand van de gemeente Maasgouw 2021,
met terugwerkende kracht per 1 januari
2021, vast te stellen en de oude
Rechtspositieregeling in te trekken.
5. Geen reglement en geen fysieke of
digitale ideeënbus in te richten.
6. Geen harmonisatie af te spreken voor
de waardering coördinatiemodule.
7. De besluiten tekstueel te verwerken in
de huidige beleidsnotitie.
8. Het personeelshandboek aan te passen
door de oude regeling BABS-en, de oude
lief- en leedregeling en de oude
beleidsnotitie te vervangen door de
nieuwe regelingen en de aangepaste
beleidsnotitie.

2.

Besluit Raad van State beroepszaak Bureau
Jeugdzorg Limburg subsidie 2016

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitspraak d.d.
23 december 2020 van de Raad van
State in de beroepszaak van de
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg
over de subsidievaststelling 2016.
2. Een nieuw besluit op bezwaar te
nemen, inhoudende een
gegrondverklaring van het bezwaar
waarbij de subsidie voor BJZ voor het
jaar 2016 wordt vastgesteld.
3. Conform de uitspraak van de Raad van
State de proceskosten te vergoeden.
4. Conform de uitspraak van de Rechtbank
van 10 september 2019 de
griffierechten en de proceskosten van
te vergoeden.

3.

Regionaal collegevoorstel:
Overbruggingsovereenkomst Wmo
hulpmiddelen MLO

Het college besluit:
1. Een overbruggingsovereenkomst aan te
gaan met Kersten
Hulpmiddelenspecialist B.V. voor de
periode 1 maart 2021 tot 1 december
2021, met de mogelijkheid deze twee
keer met één maand te verlengen;
2. De tarieven 2021 voor de Wmo
hulpmiddelen ten opzichte van 2020 te
verhogen met 1,2%.
De burgemeester besluit:
1. Gezien het besluit van het College van
B&W d.d. 23 februari 2021 met nummer
Z/21/005069, de ondertekening van de
Overbruggingsovereenkomst Wmo
Hulpmiddelen, op grond van het
gestelde in artikel 171, lid 2
Gemeentewet op te dragen aan de
Inkoper Sociaal Domein MLO.

4.

RIB evaluatie speelruimtebeleid en
doorontwikkeling

Het college besluit:
1. De RIB door te sturen naar de raad
2. De portefeuillehouder te machtigen de
RIB tekstueel aan te passen.

5.

Vaststellen samenwerkingsagenda
gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor
Midden-Limburg

Het college besluit:
1. Samenwerkingsagenda Gemeenten
Zorgverzekeraars Zorgkantoor vast te
stellen.

6.

Aanschaf regelsoftware door
Servicecentrum MER

Het college besluit :
1. het dagelijks bestuur van het
Servicecentrum MER volmacht te geven
om namens de gemeente Maasgouw het
contract voor de regelsoftware van
Berkeley Bridge aan te gaan.

7.

Collegevoorstel controleprotocol 2020

Het college besluit:
1. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel en controleprotocol 2020.
2. De portefeuillehouder te machtigen het
controleprotocol 2020 tekstueel aan te
passen.

8.

Voorstel om het OMOP-bestek
asfaltonderhoud aan te besteden voor 20212022.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de meervoudige
onderhandse aanbesteding van het
OMOP-bestek asfaltonderhoud 20212022.
2. Het afdelingshoofd te machtigen om, na
gehouden aanbesteding, de opdracht te
gunnen aan de laagste/ winnende
inschrijver, onder voorwaarde dat de
opdracht past binnen het krediet.

