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Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 22 juni 2021 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Begroting IWGM 2022 

Besluit: 

1. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de IWGM; 

2. Daarbij de volgende zienswijze in te dienen: 

a. Wij zien het bieden van beschut werk aan mensen met een beperking als 

een wettelijke en maatschappelijke plicht en de IWGM geeft daar een goede 

invulling aan; 

b. Wij hebben kennisgenomen van de afname van de SW-populatie en de 

bezuinigingen op de rijksbijdragen en de daaruit voortvloeiende te verwachten 

exploitatiekosten; 

c. Wij constateren dat de IWGM, door verbetering van het bedrijfsresultaat bij 

de uitvoerende instelling Stichting INTOS, er in de afgelopen en in de komende 

jaren in slaagt om de gemeentelijke bijdrage in de kosten terug te brengen; 

d. Wij nemen daarom met instemming kennis van de conceptbegroting 2022 

en de bijbehorende meerjarige ramingen; 

3. De raad te informeren middels raadsmemo. 

 

3.2 

 

Continuering functie coördinator Wvggz 

Besluit: 

1. Een vervolg te geven aan de rol van regio coördinator/secretaris Wvggz vanaf 

1 juli 2021; 

2. Het benodigde budget á € 0,03 per inwoner (€ 240) te dekken vanuit het 

budget voor Geëscaleerde Zorg 18+. 
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3.3 

 

Meerjarenplan Cultuurregio Noord-Limburg 2021-2024 

Besluit: 

1. Niet in te stemmen met het Meerjarenplan cultuurregio Noord-Limburg 2021-

2024; 

2. De samenwerking met de cultuurregio Noord-Limburg te beëindigen per 2022; 

3. Brief aan te passen; 

4. Mandaat aan wethouder Peters te verlenen de brief te accorderen. 

 

3.4               Kaderbrief 2022 

                    Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de Kaderbrief 2022; 

2. Kaderbrief 2022 aan te passen; 

3. Wethouder Wienhoven te mandateren om tekstuele 

aanpassingen door te voeren en de eindversie te 

accorderen; 

4. De Kaderbrief 2022 ter behandeling en vaststelling aan te 

bieden aan de gemeenteraad. 

 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 6 juli 2021 

 

 

 
 

  J.M.G. Smits-de Kinkelder                                      mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 

 


