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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 01-02-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Raadzaal 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

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

Secretaris 

 

drs. W. Mariman 

 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 25 januari 2022 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Begroting Wvggz 2022 

Besluit: 

1. Met de GGD vanaf 2023 een meerjarig DVO afsluiten om op deze manier de 

uitbesteding en financiering van deze taken meerjarig te regelen; 

2. De begroting 2022 voor de Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid uitvoert 

vast te stellen; 

3. Bij de zomerrapportage een bedrag van € 2.700 overdragen van 660810 

Geëscaleerde zorg 18+ - 438999 Overige kosten en diensten naar 610220 

Openbare orde en veiligheid – 438999 Overige kosten diensten; 

4. Kennis te nemen van de uitkomsten van de landelijke evaluatie van de Wvggz. 

3.2 

 

Uitvoering Nationaal Programma Onderwijs 

Besluit: 

1.1. Kennis nemen van de regeling; 

1.2. Kennis te nemen van de inhoud van de beschikking (budget); 

1.3. Instemmen met procesvoorstel en uitgangspunten verdeling budget; 

1.4. Aan Lijn83 t.b.v. Sterrenschool Eigenwijs een subsidie toekennen ad € 2.000 

voor scholing programma ‘Rots en Water’. 

 

3.3 

 

Bouwkostenindicator 2022 

Besluit: 

1.    De bouwkostenindicator 2022 vast te stellen; 

2.    De bouwkostenindicator 2022 te publiceren en tezamen met de NEN 2580 en 

       de geactualiseerde tarieventabel van het Gelders Genootschap ter inzage te  

       leggen. 
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3.4 

 

Wijziging wettelijke legestarieven 2022 

Besluit: 

1. De navolgende tarieven in de ‘Legesverordening gemeente Mook en Middelaar 

2022’ te wijzigen: 

    a. artikel 1.2.1.1 van € 74,75 in € 75,80; 

    b. artikel 1.2.1.2 van € 56,55 in € 57,30; 

    c. artikel 1.2.2.1 van € 67,55 in € 68,50; 

    d. artikel 1.2.2.2 van € 36,45 in € 36,95; 

    e. artikel 1.2.2.3 van € 32,90 in € 33,35; 

    f. artikel 1.2.3 van € 50,90 in € 51,60; 

    g. artikel 1.9.3 van € 14,00 in € 14,30; 

    h. artikel 1.9.4 van € 14,00 in € 14,30. 

2. De nieuwe tarieven bekend te maken en te publiceren. 

3.5 

 

Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen 

Besluit: 

1. In te stemmen met de keuze voor de sporen 1b, 2a en 2b voor de toekomstige 

ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van automatisering en 

informatisering. 

2. In te stemmen met de uitwerking van spoor 1b door de Modulaire 

Gemeenschappelijke Regeling. 

3. Opdracht te geven aan de kring van gemeentesecretarissen om spoor 2a – het 

inrichten van een regionale i-expertisegroep – nader uit te werken en hiervoor 

een concreet voorstel te doen. 

4. Opdracht te geven aan de kring van gemeentesecretarissen om spoor 2b – 

samenwerken op strategische I-thema’s – op korte termijn nader uit te werken 

voor 1 of 2 thema’s en hiervoor een concreet voorstel te doen. 

5. Het rapport "Vrijheid in gebondenheid" voor kennisgeving aan te bieden aan de 

raad. 

3.6 

 

Principeverzoek Heikantseweg 30 - Bouwsteeg Middelaar 

Besluit: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de 

bedrijfsbestemming op het perceel Heikantseweg 30 te Middelaar om te zetten 

naar een woonbestemming. 

2. Akkoord te gaan met de brief "Principebesluit Heikantseweg 30 – Bouwsteeg 

Middelaar" (zie bijlage 2) 

Toelichting: 

De brief wordt op een enkel punt aangepast. 
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4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2022 

 

 

 
 

  drs. W. Mariman                                                     mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 

 


