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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 02-02-2021 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Digitaal via Teams 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouders  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 26 januari 2021 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Suppletieaanvraag Natuurmonumenten en Provincie Limburg 

Besluit 

1. De gemeenteraad te vragen mee te werken aan de verzoeken om subsidie aan 
te vragen bij het ministerie BiZa; 

2. De subsidie-aanvragen door te sturen naar het ministerie BiZa; 
3. De ontvangen subsidies t.z.t. door te geleiden naar Natuurmonumenten en de 

Provincie Limburg; 
4. Raadsvoorstel vast te stellen; 
5. Raadsvoorstel aan te passen; 
6. Eerder uitgebracht RV betreffende Natuurmonumenten te vervangen door 

onderhavig raadsvoorstel. 

3.2 

 

Wijzigen Algemeen aanwijzingsbesluit APV 2020 

Besluit 

1. Het algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels APV 2020 gewijzigd vast te 
stellen, conform het in de bijlage opgenomen wijzigingsvoorstel; 

2. Het wijzigingsvoorstel 1 dag na publicatie in het Gemeenteblad inwerking te 
laten treden. 

3.3 

 

Plan van aanpak burgerparticipatie/ZBB begroting 

Besluit 

1. In te stemmen met het Plan van Aanpak burgerparticipatie/ZBB begroting en 
tijdschema; 

2. Raad voor te stellen in te stemmen met het Plan van Aanpak 
burgerparticipatie/ZBB begroting en tijdschema; 

3. Raadsvoorstel aan te passen. 
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3.4 

 

Mandatering toezicht kinderopvang Covid 

Besluit 

1. De directeur publieke gezondheid met ingang van 1 februari 2021 aan te 
wijzen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 1.61 van de Wet 
kinderopvang; Dit omvat tevens het toezicht op de naleving van de bij of 
krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de 
kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die wet; 

2. De directeur publieke gezondheid toe te staan dat hij de onder 1. toegekende 
toezichthoudende bevoegdheden mandateert aan onder zijn 
verantwoordelijkheid werkzame medewerkers; 

De burgemeester besluit: 

3. Aan de directeur publieke gezondheid mandaat te verlenen om namens hem 

bevelen te geven die nodig zijn voor de naleving van de maatregelen rondom het 

covid-19 virus bij kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor 

gastouderopvang; 

4. De directeur publieke gezondheid toe te staan dat hij van het onder 3. verleende 

mandaat ondermandaat verleent aan één of meerdere van de onder zijn 

verantwoordelijkheid werkzame medewerkers voor het namens de burgemeester 

geven van bevelen. 

 

3.5 

 

Zelfevaluatie BRP 2020 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de managementrapportage BRP; 
2. Het uittreksel zelfevaluatie BRP te ondertekenen; 
3. Het uittreksel BRP (Ensia) te ondertekenen. 

3.6 

 

Zelfevaluatie reisdocumenten 2020 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de managementrapportage evaluatie reisdocumenten; 
2. Het uittreksel zelfevaluatie reisdocumenten te ondertekenen; 
3. Het uittreksel reisdocumenten (ENSIA) te ondertekenen. 

3.7 

 

Economische agenda 

Besluit 

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen de Economische agenda Mook en 
Middelaar 2021-2026 vast te stellen; 

2. De financiële middelen voor de uitvoering van de agenda van 2021 tot 2024 ad 
€ 80.000 te reserveren uit het krediet Strategische agenda. 
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4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

 Sluiting 

  Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 9 februari 2021 

 

 

 
 

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

  secretaris                                                                burgemeester 
 


