Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

01-12-2020
9:00 - 13:00
Digitaal via Teams
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder

1

Opening

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
1. De openbare besluitenlijst van 24 november 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Voorzieningen en tarieven Wmo en Jeugdwet 2021
Besluit
1. De voorzieningen en tarieven 2021 Wmo en Jeugdwet vast te stellen;
2. Deze per 1 januari 2021 in werking te laten treden.

3.2

Memo opheffen bestemmingsreserve Beschermd Wonen
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.3

Risicobeheersplan Natuur- en bosbrand Mook en Middelaar 2021 - 2025
Besluit
1. Het risicobeheerplan voor Mook en Middelaar vast te stellen en de intentieverklaring
te ondertekenen;
2. De Mookerheide en omgeving zoals verwoord in het RBP bestuurlijk, vast te stellen
als een (natuur)gebied met een hoog tot zeer hoog brandrisico; Dit om de vastgestelde
maatregelen te kunnen handhaven;
3. Zodra dit mogelijk is een (fysieke) presentatie te houden voor de bewoners van
betreffend gebied.

3.4

Prestatieafspraken 2021 met woningcorporatie Destion
Besluit
1. In te stemmen met de prestatieafspraken 2021;
2. Tot ondertekening van de overeenkomst prestatieafspraken 2021 tussen Destion,
de huurdersraad en de gemeente Mook en Middelaar over te gaan;
3. Wethouder Peters te mandateren om namens het college van B&W
de overeenkomst te ondertekenen;
4. Een raadsmemo op te stellen en ter vaststelling aan het college voor te leggen.
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3.5

Nota reserves en voorzieningen 2021
Besluit
1. ‘Nota reserves en voorzieningen 2021’ ter behandeling en vaststelling aan te bieden
aan de raad;
2. 'Nota reserves en voorzieningen 2021' aan te passen;
3. In te stemmen met het raadsvoorstel;
4. Het raadsvoorstel aan te passen;
5. Wethouder Wienhoven te mandateren de definitieve documenten te accorderen.

3.6

Belastingverordeningen 2021
Besluit
1. T1. Te kiezen voor optie A, geen tariefdifferentiatie toeristenbelasting;
2. Te kiezen om een toelichting voor de toeristenbelasting bij te voegen;
3. De belastingverordeningen 2021 ter behandeling en besluitvorming aan te
bieden aan de raad voor de raadsvergadering van 16 december 2020;
4. In te stemmen met het raadsvoorstel en de concept raadsbesluiten;
5. Het raadsvoorstel en de concept raadsbesluiten aan te passen;
6. Wethouder Wienhoven te mandateren de definitieve versie van de documenten
te accorderen.

3.7

Morap-2 2020
Besluit
1. Akkoord te gaan met de MORAP-2-2020;
2. MORAP-2-2020 aan te passen;
3. MORAP-2-2020 ter behandeling en ter besluitvorming aan te bieden aan de
gemeenteraad;
4. Wethouder Wienhoven te mandateren de definitieve versie van de documenten te
accorderen.

3.8

Raadsmemo Reactie BOT-sessie
Besluit
1. In te stemmen met het raadsmemo 'reactie op de Benen-Op-Tafel-sessie';
2. Het memo te versturen naar de raadsleden.

3.9

Uitvoeringsprogramma 2021 RUD
Besluit
1. Het uitvoeringsprogramma 2021 voor de RUD vast te stellen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 8 december 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder

mr. drs. W. Gradisen

secretaris

burgemeester
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