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Gemeente Mook en Middelaar

Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum

12-11-2019

Tijd

9:00-12:00

Locatie

Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wien hoven, drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder

Voorzitter
Wethouders
Secretaris

I

Opening

2

Vaststellen besluiten lijsten vorige vergadering
Besluit
1. De besluitenlijsten van 5 november 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Gemeentenieuws van SZW 2019-6
Besluit
1. Memo voor kennisgeving aan te nemen.

3.2

Jaarverslag leerplicht 2018-2019 en convenant verzuimprotocol Mbo
Besluit
1. Het Jaarverslag Leerplicht 2018-2019 vast te stellen en ter kennisgeving aan te
bieden aan de gemeenteraad;
2. Het raadsmemo behorende bij het Jaarverslag Leerplicht 2018-2019 vast te stellen
en ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad;
3. Het raadsmemo aan te passen;
4. Het convenant verzuimprotocol Mbo vast te stellen;
5. Wethouder Baneke te machtigen om het convenant namens de gemeente Mook en
Middelaar te ondertekenen.

3.3

Taakstelling huisvesting statushouders 2e helft 2019
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

34

Uitgangspunten voor ontwikkeling Tiny Houses
Besluit
1. In te stemmen met de voorgestelde zoekrichting voor de ontwikkeling van tiny
houses in de gemeente Mook en Middelaar;
2. In te stemmen met het raadsmemo Uitgangspuntennotitie voor ontwikkeling Tiny
Houses binnen de gemeente Mook en Middelaar;
3. Raadsmemo aan te passen.
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3.5

Wegenbeheerplan Gemeente Mook en Middelaar "Meerjarenplanning 2020-2024
Besluit
1. In te stemmen met het Wegenbeheerplan Gemeente Maak en Middelaar 2020-2024
en hierbij uit te gaan van de geoptimaliseerde planning;
2. Het Wegenbeheerplan ter instemming vaar te leggen aan de gemeenteraad;
3. Het raadsvoorstel vast te stellen.

3.6

Zienswijze concept-Informatieprotocol MGR Rijk van Nijmegen
Besluit
1. Raad vaar te stellen in te stemmen met het concept-Informatieprotocol MGR Rijk
van Nijmegen, ander vermelding van de volgende zienswijze:
Op pagina 7 van het concept-Informatieprotocol duidelijk het onderscheid te
formuleren tussen enerzijds het strategisch beleidsplan, waarbij de besluitbevoegdheid
bij de deelnemende gemeenteraden berust, en anderzijds het uitvoeringsbeleidsplan
waarover het Algemeen Bestuur een besluit kan nemen.

3.7

Advies aanwijzing lokale publieke media-instelling
Besluit
1. Aan de raad te adviseren am:
Aan het Commissariaat vaar de Media (CvdM) als volgt te adviseren:
a. vast te stellen dat zowel GL8 als RN7 voldoen aan de eisen die de Mediawet stelt;
b. aanvullend te adviseren dat GL8 op dit moment het beste in staat is am de functie
van lokale publieke media-instelling te vervullen;
c. aanvullend te adviseren am, indien het CvdM besluit GL8 aan te wijzen als lokale
media-instelling, in de aanwijzing op te nemen dat actief moet warden gewerkt aan het
bevorderen van samenvoeging met streekomroep RN7, omdat streekvorming op
middellange termijn onvermijdelijk is;
2. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan het CvdM.

3.8

Invoering Wet verplichte GGZ 2020
Besluit
1. De volgende voorzieningen te beleggen bij de GGD Gelderland-Zuid en hiertoe een
dienstverleningsavereenkamst af te sluiten:
a. het haren bij het voornemen am een crisismaatregel te nemen;
b. de mogelijkheid vaar inwoners en professionals om een melding te doen in het
kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de behandeling en triage van deze
melding;
c. het uitvoeren van verkennend onderzoek naar aanleiding van een melding in het
kader van de Wvggz;
2. Het regionaal periodiek overleg Wvggz in aansluiting op de bestuurlijke werkgroep
Zorg en Veiligheid in te richten zoals verwoord in dit voorstel;
3. Het raadsmemo vast te stellen, waarmee de gemeenteraad op de hoogte wordt
gesteld van de wijze waarop in Gelderland-Zuid de Wvggz wordt uitgevoerd per 1
januari 2020;
4. Het raadsmemo aan te passen;
5. Akkoord te gaan met de inhoud van de motie "Naar een passende financiering voor
de implementatie en uitvoering van de wet Verplichte geestelijke Gezondheidszorg
(Wvggz)" en het indienen van deze motie bij de VNG namens de deelnemende
Regiogemeenten voor behandeling in de Bijzondere Algemene Ledenvergadering
(BALV) van de VNG op 29 november 2019 in Nieuwgein.
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39

Woningmarktonderzoek 2019 regio Arnhem Nijmegen
Besluit
1. Het woningmarktonderzoek 2019 van de regio Arnhem Nijmegen vast te stellen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en ethouders d.0419 november 2019

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris

/

m/rs. W. Gradisen
rgemeester

Advies aid.:

P&.

Acc. advioe
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