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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 11-01-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Digitaal via Teams 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouder  G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke  

Secretaris 

 

J.M.G. Smits-de Kinkelder 

 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 4 januari 2022 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

DVO BW MO 

Besluit: 

1. De ‘dienstverleningsovereenkomst centrumregeling beschermd wonen en 

maatschappelijke opvang regio Nijmegen en Rivierenland’ aan te gaan en vast 

te stellen; 

2. Het ‘Mandaatbesluit Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke 

Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland’, voor zover het de bevoegdheid van 

het college betreft, vast te stellen en te ondertekenen; 

3. De raad met het raadsmemo over de dienstverleningsovereenkomst te 

informeren; 

4. De evaluatie van beleidsplan Samen Dichtbij ter kennisgeving aan te nemen; 

Ter besluitvorming door de burgemeester: 

5. Wethouder P. Baneke volmacht te verlenen om de 

dienstverleningsovereenkomst namens de gemeente Mook en Middelaar te 

tekenen; 

6. Het Mandaatbesluit Centrumregeling Beschermd wonen en Maatschappelijke 

Opvang Regio Nijmegen en Rivierenland en Dienstverleningsovereenkomst, 

voor zover het de bevoegdheid van de burgemeester betreft, vast te stellen en 

te ondertekenen. 

3.2 

 

Raadsmemo Kaderbrief 2023 Veiligheidsregio Limburg-Noord 

Besluit: 

1. Raadsmemo met bijlagen vast te stellen. 
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3.3 

 

Zienswijze oprichting Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's 

Besluit: 

1. Het raadsvoorstel met bijlagen vast te stellen waarmee wordt voorgesteld geen 

zienswijze in te dienen op het ontwerpbesluit tot oprichting van en deelname 

aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s van de Veiligheidsregio 

Limburg-Noord. 

3.4 

 

Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio deel 1 

Besluit: 

1. De Verstedelijkingsstrategie (concept 30 juni 2021) voor te leggen aan de 

gemeenteraad met het voorstel: 

A. Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere 

samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van 

verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid; 

B. De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale 

omgevingsbeleid; 

C. In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere 

gebiedsuitwerkingen (deel 2); 

2. Het raadsvoorstel aan te passen. 

3.5 

 

BW advies hoofd en centraal stembureau 

Besluit: 

1. In te stemmen met het benoemen van de leden en plaatsvervangende leden 

hoofdstembureau / centraal stembureau; 

2. In te stemmen met het aanwijzen van de leden t.b.v. inlevering van 

kandidatenlijsten; 

3. In te stemmen met de aanwijzing van de ruimte t.b.v. zittingen 

hoofdstembureau / centraal stembureau. 
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Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022 

 

 

 
 

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

  secretaris                                                                burgemeester 

 


