OPENBARE
BESLUITENLIJST
WEKELIJKSE UITGAVE VAN DE GEMEENTE MAASGOUW
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend

van de vergadering van burgemeester en wethouders van
20 juli 2021.

1.

Onderwerp

Besluit

B&W advies uitvoeringsagenda
klimaatadaptatie

Het college besluit:
1. De uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
aan de raad ter vaststelling aan te
bieden.
2. De extra gevraagde budgetten om
uitvoering te geven aan de
uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
2022-2026 op te nemen in de financiële
foto bij de begroting 2022 en integraal
af te wegen bij de
begrotingsbehandeling op 9 november
2021.
3. De portefeuillehouder te machtigen het
raadsvoorstel tekstueel aan te passen..

2.

Convenant implementatie Wet wijziging
woonplaatsbeginsel en Mandatering
gemeente Roermond voor het raadplegen
van het GBA-V.

Het college besluit:
1. Het Convenant implementatie Wet
wijziging woonplaatsbeginsel aan te
gaan.
2. Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Roermond
mandaat en machtiging te verlenen aan
om het GBA-V te raadplegen bij de
uitvoering van de Jeugdwet omtrent het
woonplaatsbeginsel, conform
conceptbesluit.
3. Het besluit onder beslispunt 2 te
publiceren in het digitaal
gemeenteblad.

3.

Gemeentelijk rioleringsplan 2022 - 2026

Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde
GRP, waarin vanaf 2022 de
afschrijvingstermijnen voor
investeringen in riolering opgerekt
worden naar maximaal 70 jaar. De
Financiële Verordening hierop aan te
passen bij de eerstvolgende
actualisatie.
2. Een voorkeur uit te spreken voor
financiële variant 3 voor meerjarige
tariefstelling rioolheffing en definitieve
besluitvorming over de tariefstelling
rioolheffing aan de orde stellen bij
vaststelling van de
belastingverordeningen 2022 in de raad
van 21 december 2021.
3. De portefeuillehouder te machtigen het
raadsvoorstel tekstueel aan te passen.

4.

Raadinformatiebrief Voortgang
Transitievisie Warmte

Het college besluit:
1. De raad via RIB te informeren over de
voortgang van de transitievisie warmte.
2. De portefeuillehouder te machtigen de
RIB tekstueel aan te passen.

5.

Raadsinformatiebrief ontwikkelingen
afvalbeleid

Het college besluit:
1. De raad via RIB te informeren over de
ontwikkelingen van het nieuwe
afvalbeleid.
2. De portefeuillehouder te machtigen de
RIB tekstueel aan te passen.

6.

Voortgang Integraal Huisvestingsplan
Onderwijs Maasgouw

Het college besluit:
1. In te stemmen met de conceptbouwstenennotitie;
2. De raad via een Raadsinformatiebrief te
informeren over het IHP en de
voortgang.

7.

Kwijtschelding vorderingen Participatiewet
in verband met hersteloperatie
kinderopvangtoeslagenaffaire.

Het college besluit:

1. Van inwoners die gedupeerd zijn door
de problemen met de
kinderopvangtoeslag, en daardoor recht
hebben op de forfaitaire compensatie
van € 30.000, vorderingen ingevolge de
Participatiewet, IOAW en IOAZ kwijt te
schelden:
a. voor zover deze vorderingen niet zijn
gestoeld op grond van artikel 58 lid 1
van de Participatiewet, artikel 25 lid 1
van de IOAW of artikel 25 lid 1 van de
IOAZ (vorderingen als bedoeld in het
beoogde artikel 3.3 van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen).
b. Voor zover deze vordering zijn
ontstaan vóór 1 januari 2021.
2. Met dit besluit vooruit te lopen op de
inwerkingtreding van de Verzamelwet
hersteloperatie toeslagen.
3. Deze kwijtscheldingen ambtshalve te
verlenen.
4. Deze besluiten direct in werking te
laten treden en van kracht te laten zijn
tot de datum van inwerkingtreding van
de Verzamelwet hersteloperatie
toeslagen.

8.

Vervolgaanpak verwervingstraject Segment
1 Opname vervangende behandeling en
verblijf

Het college besluit:
1. Het besluit van 26 januari 2021 over de
verwerving van Jeugdhulp, segment 1,
Opname vervangende behandeling en verblijf
met behandeling te herzien op de volgende
onderdelen:
a. het beëindigen van een verwervingstraject
op schaalgrootte Noord-en MiddenLimburg middels een aanbesteding van het
segment Opname vervangende
behandeling en verblijf met behandeling
voor jeugdhulp;
b. de verwerving van dit segment te
vervolgen met een dialoog met de
aanbieders voor de (inhoudelijke)
concretisering van het (in december 2020
vastgestelde) koersdocument en het
bepalen van de meest passende
verwervingssystematiek en
bekostigingsstructuur;
c. de voorgenomen datum voor de nieuwe
verwerving van dit segment te verschuiven
van 1-1-2022 naar 1-1-2023.

