
 

 
 
 

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 
09 maart 2021. 
 
 Onderwerp Besluit 

 
 

1. Beroep 2e herziening exploitatieplan Linne 
Zuidoost: procesbesluit tot voeren verweer 
en machtiging indienen verweerschrift. 
 

Het college besluit: 
 

1.  Tot het voeren van verweer; 
2.  De Adjunct Directeur te machtigen een  
     verweerschrift in te dienen. 

 
 

2. Collegevoorstel Plan van aanpak Taskforce 
Midden Limburg ‘Met veerkracht uit de 
crisis’ en Raadsinformatiebrief 
 

Het college besluit: 
 

1. Het plan van aanpak Taskforce Midden-
Limburg ‘Met veerkracht uit de crisis’ 
vast te stellen. 

2. De raad te informeren door middel van 
een raadsinformatiebrief. 

3. Een eventuele toekomstige extra 
budgettaire claim via een separaat 
collegevoorstel aan het college voor te 
leggen; 

4. Portefeuillehouder te machtigen om de 
RIB tekstueel aan te passen. 

 
 

3.  
 

Kostenverdeelsleutelsystematiek SC MER 
Bedrijfsvoering 

Het college besluit: 
 

1. De volgende systematiek te hanteren 
voor de verdeling van kosten voor 
Programma bedrijfsvoering die in het 
Servicecentrum MER begroot zijn: 
a) De kosten van het programma 
bedrijfsvoering toe te rekenen aan vier 
organisaties; gemeenten Maasgouw, 
Echt-Susteren, Roerdalen en het 
Servicecentrum MER (met de 
verschillende afdelingen 
Omgevingsdienst, Sociaal Domein, 
Bedrijfsvoering en Bestuur en 
Organisatie); 
b) Als rekeneenheid (outputindicator) 
voor de verdeling het aantal 
gebruikersaccounts per organisatie te 
hanteren; 
 
 



 

 
 
c) De toegerekende 
bedrijfsvoeringskosten voor de 
afdelingen Omgevingsdienst en het 
Sociaal Domein van het Servicecentrum 
te verdelen volgens de voor hun 
geldende 
kostenverdeelsleutelsystematiek; 
d) De resterende bedrijfsvoeringkosten 
voor de afdelingen Bedrijfsvoering en 
Bestuur en Organisatie van het 
Servicecentrum te verdelen naar de drie 
gemeenten op basis van de bij b. 
genoemde gebruikersaccounts. 

2. De in collegevoorstel BenW/2017/03608 
vastgestelde 
kostenverdeelsleutelsystematiek voor 
het programma Bedrijfsvoering in te 
trekken en te vervangen voor de in dit 
voorstel opgenomen nieuwe 
kostenverdeelsleutelsystematiek 
(beslispunt 1). 

3. Als peildatum voor de eerste 
vaststelling van het aantal 
gebruikersaccounts 15 februari 2021 te 
gebruiken en het aantal 
gebruikersaccounts dat is vastgesteld op 
15 februari 2021 toe te passen bij de 
verdeling van bedrijfsvoeringkosten in 
de Programmabegroting van het 
Servicecentrum MER van 2022. 

4. Het aantal gebruikersaccounts 
vervolgens jaarlijks per peildatum 15 
februari vast te stellen. 

5. Indien de toepassing van deze 
afgesproken 
kostenverdeelsleutelsystematiek er 
aanleiding toe geeft een eventueel 
ingroeimodel bespreekbaar te maken. 

6. De kostenverdeelsleutelsystematiek 
voorafgaand aan het opstellen van de 
conceptbegroting 2023 SC MER voor wat 
betreft de gekozen outputindicator 
(gebruikersaccounts) te evalueren en 
indien nodig bij te stellen. 

7. De GR SC MER van de voorgestelde 
kostenverdeelsleutelsystematiek in 
kennis te stellen. 
 

 

4.  
 

Maatschappelijk Actief Bonus (MAB) en 
Persoonlijk Participatiebudget 
Pensioengerechtigden (PPP) 

Het college besluit: 
 

1. De beleidsregel Maatschappelijk Actief 
Bonus gemeente Maasgouw 2021 vast te 
stellen. 

2. De beleidsregel Persoonlijk 
Participatiebudget 
Pensioengerechtigden Maasgouw 2021 
vast te stellen. 

 



 

 
 

5. 
 

Benoeming nieuw lid en plv. voorzitter 
bezwaarschriftencommissie 
 

Het college besluit: 
 

1. Per 1 april 2021 te benoemen tot lid en 
tevens plaatsvervangend voorzitter van 
de commissie bezwaarschriften: de 
heer  R.P.A.M. Friesen 
 

   

6.  
 

Project Linne Zuidoost: opdrachtverlening 
aan Van den Brand Grondbeleid B.V.. 

Het college besluit: 
 

1. Van den Brand Grondbeleid B.V. 
opdracht te verlenen voor 
adviesdiensten. 

 
 
       

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenwerkingsovereenkomst 
Veiligheidshuis Midden-Limburg 2021 

Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de inhoud van de 
samenwerkingsovereenkomst 
Veiligheidshuis Midden-Limburg; 

2. De samenwerkingsovereenkomst 
Veiligheidshuis Midden-Limburg namens 
de gemeente aan te gaan; 

3. In te stemmen met de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst 
Veiligheidshuis Midden-Limburg door de 
burgemeester, conform het gestelde in 
artikel 17 Gemeentewet; 

4. De burgemeester te mandateren om 
namens het college eventuele 
wijzigingen die na vaststelling van de 
samenwerkingsovereenkomst 
noodzakelijk zijn, aan te brengen. 

 

 


