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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
22 juni 2021. 
 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. RIB overdracht leerplichttaken naar 
Roermond 

Het college besluit: 

 

1. Akkoord gaan met de 

raadsinformatiebrief. 

2. De portefeuillehouder te machtigen de 

raadsinformatiebrief tekstueel aan te 

passen. 

 

 

2. Subsidieverzoek RT2020 Grote Hegge Het college besluit: 
 

1. Event Management Group een subsidie 
te verlenen voor het zomerconcept, om 
hiermee bij te dragen aan de beleving 
van water en cultuurhistorie; 

2. Aan deze subsidie de voorwaarde te 
verbinden dat ze aantoonbaar een 
arrangement aanbieden waarbij de 
gasten met een boot arriveren, dit om 
de doelstelling beleving van water te 
realiseren. 
 

 

3.  
 

Verkennen mogelijkheden aanleg 
levensloopbos 

Het college besluit: 
 

1. Het initiatief om tot een levensloopbos 
te komen aan lokale gemeenschappen 
te laten. 

2. Mogelijke initiatieven te ondersteunen. 
3. De gemeenteraad conform een 

raadsinformatiebrief te informeren. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoeringsovereenkomsten 
Gespecialiseerde Jeugdhulp Midden-
Limburg Oost (MLO) en Wmo Begeleiding en 
Kortdurend verblijf Maasgouw, Echt-
Susteren, Roerdalen (MER) voor 
contractjaar 2022 

Het college besluit: 
 
Uitvoeringsovereenkomsten 
      1.   De uitvoeringsovereenkomsten  
            Gespecialiseerde Jeugdhulp 2022 
            Midden-Limburg Oost (MLO), zoals  
            opgenomen in bijlage 2, vast te stellen 
            ter publicatie voor het contractjaar  
            2022. 
       2.  De uitvoeringsovereenkomst Wmo  
            Begeleiding en Kortdurend verblijf 
            Maasgouw, Echt-Susteren en Roerdalen  
            (MER), zoals opgenomen in bijlage 3,  
            vast te stellen ter publicatie voor het  
            contractjaar 2022. 
 
 
Tarieven 
       3.  De algemene tarievenlijsten 2022 voor  
            Gespecialiseerde Jeugdhulp MLO en  
            Wmo Begeleiding en Kortdurend verblijf  
            MER, zoals opgenomen in bijlage 4 vast  
            te stellen. 
       4.  De tarieven van de huidige  
            gecontracteerde aanbieders voor 2022  
            vast te stellen op de tarieven 2021 plus 
            index en afronding, zoals opgenomen in  
            dit voorstel, met uitzondering van de  
            tarieven die boven de tariefgrens voor  
            indexering zoals genoemd in bijlage 5 
            liggen. 
       5.  De lijst met de tariefgrenzen voor  
            indexering 2022 in bijlage 5 vast te  
            stellen. 
       6.  De AMvB Reële kostprijs  
            thuisondersteuning Wmo, zoals 
            genoemd in bijlage 6 voor 2022 vast te  
            stellen. 
 
Mandatering portefeuillehouders 
       7.  De portefeuillehouder(s) voor Jeugd en  
            Wmo mandaat te verlenen om, in  
            gezamenlijkheid met de  
            mandaathouders van de andere  
            Midden-Limburg Oost-, respectievelijk 
            MER-gemeenten, besluiten te nemen in  
            het kader van de Escalatieprocedure,  
            zoals vastgelegd in bijlage 7. 
 

 


