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 Onderwerp Besluit 

 

1. Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) 

Het college besluit: 

 

1.  De beleidsregels Tijdelijke  

     Ondersteuning Noodzakelijke Kosten  

     (TONK) gemeente Maasgouw vast te  

     stellen met terugwerkende kracht vanaf  

     1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

 

 

2. College voorstel zienswijze 
ontwerpbegroting RUD 
Limburg Noord  2022 
 
 

Het college besluit: 
 

1. kennis te nemen van bijgevoegde 
ontwerpbegroting 2022 en 
meerjarenraming 2023- 2025 van de 
Regionale Uitvoeringsdienst Limburg 
Noord (RUD LN); 

2. In te stemmen met het concept 
raadsvoorstel waarin de raad op 1 juni 
2021 wordt gevraagd om al dan niet een 
zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting 202 met 
meerjarenraming 2023-2025 van de RUD 
LN. 

 
 

3.  
 

Samenwerkingsovereenkomst Meld Misdaad 
Anoniem 

Het college besluit: 
 

1. onder toepassing van artikel 160 lid 1 
sub e Gemeentewet tot het aangaan 
van een samenwerkingsovereenkomst 
met Meld Misdaad Anoniem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4.  
 

Raadsvoorstel tot het al dan niet indienen 
van zienswijzen over de concept begroting 
2022 GR Westrom en kennisnemen van de 
jaarstukken 2020. 

Het college besluit: 
 

1. Kennis nemen van de concept 
jaarstukken 2020 en concept begroting 
2022 van de GR Westrom. 

2. In te stemmen met het concept 
raadsvoorstel tot het kennisnemen van 
de jaarstukken 2020 en al dan niet 
indienen van zienswijzen over de 
concept begroting 2022 van de GR 
Westrom. 

3. De portefeuillehouder te machtigen het 
raadsvoorstel tekstueel aan te passen. 

 
 

5. 
 

Regionaal collegevoorstel: Aanbesteding 
Wmo hulpmiddelen MLO 

Het college besluit: 
 

1. akkoord te gaan met de 
aanbestedingsleidraad Wmo 
hulpmiddelen MLO en de bijbehorende 
bijlagen; 

2. een Europese openbare 
aanbestedingsprocedure te starten om 
te komen tot een overeenkomst voor 
Wmo hulpmiddelen; 

3. mandaat, volmacht en machtiging te 
verlenen aan de inkoper sociaal domein 
Midden-Limburg Oost, 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 aanbestedingsleidraad Wmo 
hulpmiddelen MLO en de bijbehorende 
bijlagen. 
De burgemeester besluit: 

4. gezien het besluit van het College van 
B&W d.d. 6 april 2021 met nummer 
Z/21/006433, de ondertekening van de 
Overeenkomst Wmo Hulpmiddelen MLO, 
op grond van het gestelde in artikel 
171, lid 2 Gemeentewet op te dragen 
aan de Inkoper Sociaal Domein MLO. 
 

  
 

 

 


