
 

 
 
 

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 
13 april 2021. 
 
 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Charter energietransitie MKB Het college besluit: 

 

     1.   Deel te nemen aan het Charter 

           energietransitie MKB onder de  

           voorwaarde dat de andere gemeenten in  

           de regio Noord-Limburg en de provincie 

           Limburg, besluiten deel te nemen. 

     2.   De portefeuillehouder te mandateren  

           voor het ondertekenen van de  

           overeenkomst. 

 

2. compensatie corona april 2021 Het college besluit: 
 

1. het Maas- Binnenvaartmuseum op grond 
van het piepsysteem, vanuit de 
coronamiddelen een incidentele 
subsidie te verlenen ter hoogte van een 
eerste kwartaal exploitatiesubsidie. 

2. dat indien het Maas- 
Binnenvaartmuseum de 
museumregistratie heeft ontvangen en 
op grond hiervan in aanmerking komt 
voor een exploitatie- en huursubsidie op 
grond van de deelverordening musea, 
dit bedrag op de te verlenen 
exploitatiesubsidie 2021 in mindering te 
brengen; 

3.   de kinderopvangorganisaties te  
      compenseren met een bedrag conform 
      de richtlijnen van het ministerie. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

3.  
 

raadsvoorstel doorontwikkeling uitvoering 
werkdeel Participatiewet 

Het college besluit: 
 

1. De realisatie van de maatschappelijke 
opgave en ambitie voor de uitvoering 
van de Participatiewet, zoals 
uitgewerkt in dit voorstel en het  
programma ‘Doorontwikkeling 
Participatiewet in een regionale 
samenwerking’. 

2. Het vormgeven van een regionale 
samenwerking in een nieuw te vormen 
entiteit vanuit de kaders zoals die zijn 
uitgewerkt in dit voorstel. 

3. Bijgevoegd concept raadsvoorstel en 
concept raadsbesluit, waarin de raad 
wordt gevraagd om in te stemmen met 
de maatschappelijke opgave, de 
ambities en de kaders voor een nieuwe 
entiteit. 

4. Het aanstellen van een kwartiermaker, 
de kwartiermaker de opdracht te geven 
om met de verantwoordelijke 
ambtelijke vertegenwoordiging een 
bedrijfsplan op te stellen voor het 
oprichten en inrichten van een nieuwe 
regionale entiteit, zoals uitgewerkt in 
het voorstel en de bijgevoegde 
projectplanning Kwartiermaker. 

5. Het informeren van gemeenteraad 
middels een Webinar op basis van een 
uitnodiging. 
 

 

4.  
 

Subsidie Veilig Thuis Noord- en Midden-
Limburg 2021 

Het college besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de 
subsidieaanvraag voor 2021 en de 
begroting 2021 van Veilig Thuis Noord- 
en Midden-Limburg. 

2. Akkoord te gaan met een nieuw 
verdeelmodel zoals uitgewerkt in 
bijlage 2. 

3. Een bedrag beschikbaar te stellen aan 
de Gemeente Venlo voor de financiering 
van Veilig Thuis Noord- en Midden-
Limburg in 2021 en daarmee te voldoen 
aan de wettelijke verplichting. 

4. Mandaat te verlenen aan het college 
van Venlo om besluiten te nemen 
omtrent subsidieverlening en 
subsidievaststelling, voor zover het 
betreft het subsidiëren van Stichting 
Veilig Thuis Noord- en Midden-Limburg. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

5. 
 

Voorstel tot het al dan niet indienen van 
een zienswijze over de concept-begroting 
2022 van de Veiligheidsregio Limburg-
Noord. 

Het college besluit: 
 

1. 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 begroting 
2022 van de Veiligheidsregio Limburg 
Noord. 

  
 

 

6.  
 

Beleidsagenda 2021 Arbeidsmarktregio 
Midden-Limburg 
 

Het college besluit: 
 

1. Kennis te nemen van het verslag 
jaarplan 2020. 

2. De Beleidsagenda 2021 voor de 
Arbeidsmarktregio Midden-Limburg vast 
te stellen. 

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

 
 
       

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlengen pilot Hoog Specialistische GGZ 
 
 
 
 
 
 

Het college besluit: 
 

1. De pilot Hoog Specialistische Jeugd-GGz 
met bijbehorende tarieven te verlengen 
middels een rechtstreekse gunning aan 
de Mutsaersstichting voor het jaar 2021. 

 

8. Voorstel tot het al dan niet indienen van 
een zienswijze over de ontwerpbegroting 
2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-
2026 en kennisname van de voorlopige 
jaarrekening 2020 van de 
Belastingsamenwerking Gemeente en 
Waterschapen (BsGW). 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel  
    waarin de raad op 1 juni 2021 wordt 
    gevraagd: 
 

• Tot het al dan niet indienen van een 
zienswijze over de ontwerpbegroting 
2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 
2022-2026. 

• De algemene financiële en 
beleidsmatige kaders 2022 van de BsGW 
voor kennisgeving aan te nemen. 

• De voorlopige jaarrekening 2020 van de 
BsGW voor kennisgeving aan te nemen. 

• De verhoging van de gemeentelijke 
bijdrage 2022 structureel op te nemen 
in onze Programmabegroting alsmede 
de incidentele bijdrage voor het 
aanvullen van het weerstandsvermogen 
in 2022. 

 
 
 



 

 
 
 
 

9. Voorstel tot het al dan niet indienen van 
een zienswijze over het conceptverslag van 
de  werkzaamheden 2020,  de 
conceptjaarrekening 2020 en de 
conceptbegroting 2022 van het openbaar 
lichaam Duits-Nederlands Grenspark Maas-
Swalm-Nette. 

Het college besluit: 
 
1. In te stemmen met het concept raadsvoorstel 
    waarin de raad op 1 juni 2021 wordt  
    gevraagd: 
 

1. Om geen zienswijze in te dienen over 
de concept- begroting 2022 en concept-
meerjarenbegroting 2023-2025. 

2. Om geen bezwaar te maken tegen het 
conceptverslag van werkzaamheden 
2020 en de conceptjaarrekening 2020 
van de GR Grenspark Maas-Swalm-
Nette. 

 
 


