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van de vergadering van burgemeester en wethouders van 
06 juli 2021. 
 
 
 
 Onderwerp Besluit 

 

1. Cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2020 Het college besluit: 

1. Kennis te nemen van het 

cliëntervaringsonderzoek 2020. 

       2.  De gemeenteraad te informeren via  

            een concept raadsinformatiebrief. 

 

2. Nautische Boulevard Wessem Het college besluit: 
 

1. In te stemmen met de Nota van Inspraak 
op de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau; 

2. Geen PlanMER en geen thematische 
structuurvisie voor de Nautische 
Boulevard op te stellen; 

3. De ambitie en doelen voor de Nautische  
Boulevard te verankeren in de op te 
stellen Omgevingsvisie Maasgouw. 

 
 
  

3.  
 

Regionaal collegevoorstel aanvulling 
samenwerking beschermd wonen en opvang 

Het college besluit: 
1. Aan het convenant Beschermd wonen en 

Opvang NML 2020-2021 en de daarbij 
behorende verwerkersovereenkomst 
(BenW/2019/04452) het addendum toe 
te voegen; 

2. Mandaat te verlenen aan het college 
van burgemeester en wethouders van 
Venlo om toezichthouder(s) aan te 
wijzen, ten aanzien van het uitoefenen 
van toezichthoudende bevoegdheden 
(als bedoeld in titel 5.2 Awb) in het 
kader van de Wmo 2015, conform het 
concept-besluit. 
 
 
 



 

 
 

4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verlengen periode en vaststellen tarieven 
en prognoses 2022 voor de subsidieregeling 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering. 

Het college besluit: 
 

1. Op basis van de Subsidieregeling 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
Midden-Limburg Oost om de periode van 
subsidieverlening te verlengen met één 
jaar vanaf 31-12-2021. 

2. Bijlage 1, met de voor het jaar 2022 
geldende tarieven en prognoses, van de 
Subsidieregeling Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering MLO vast te stellen 
en te publiceren. 

3. De bij de Subsidieregeling 
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering 
MLO behorende Bijlage 1 geldend voor 
het jaar 2021 in te trekken per 1 januari 
2022. 

4. De voor 2022 geldende tarieven voor 
een niet-gesubsidieerde gecertificeerde 
instelling vast te stellen. 

 
          
        

 


