Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

14-07-2020
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder

1

Opening

2

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
1. De openbare besluitenlijst van 7 juli 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Hulp bij het huishouden contractering 2021
Besluit
1. Als overbrugging een opdracht (middels een onderhandelingsprocedure zonder
aankondiging toe te passen) te gunnen aan de huidige gecontracteerde aanbieders
hulp bij het huishouden voor het leveren van hulp bij het huishouden van 1 januari 2021
tot 1 januari 2022;
2. Voor de opdracht zoals bedoeld in beslispunt 1 een overeenkomst aan te gaan
onder gelijkblijvende voorwaarden, zoals vastgelegd in de huidige
procesovereenkomst, het programma van eisen, de raamovereenkomst en het
addendum voor hulp bij het huishouden.

3.2

Budget actieprogramma vrijetijdseconomie
Besluit
1. Met het voorstel om in de Zorap jaarlijks €10.000 op te nemen als vaste bijdrage in
2020-2022 ter dekking van het actieprogramma vrijetijdseconomie, in te stemmen.

3.3

Regionale woonvisie Noord Limburg 2020-2024
Besluit
1. Met de regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 in te stemmen;
2. De raad voor te stellen om de regionale woonvisie Noord-Limburg 2020-2024 vast
te stellen;
3. Met het raadvoorstel in te stemmen;
4. Raadsvoorstel aan te passen.

3.4

Intergemeentelijk interventieteam
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen;
2. Het raadsmemo vast te stellen.
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3.5

Raadsmemo Informatie over format raadsvoorstellen
Besluit
1. Met het Raadsmemo informatie over format raadsvoorstellen in te stemmen.

3.6

Ontwerp bestemmingsplan Lindenlaan 3 Molenhoek
Besluit
1. Met het ontwerp bestemmingsplan “Lindenlaan 3, Molenhoek” in te stemmen;
2. Het ontwerp bestemmingsplan “Lindenlaan 3, Molenhoek” voor zienswijzen ter
inzage te leggen;
3. Met het ontwerp besluit hogere waarde geluid voor de locatie Lindenlaan
ongenummerd (toekomstig nummer 3) te Molenhoek in te stemmen.

3.7

Personele bezetting beleidsveld duurzaamheid
Besluit
1. Met het structureel opvoeren van 1 fte voor het beleidsveld duurzaamheid in te
stemmen;
2. Ter financiering van de vaste personeelsuitbreiding de raad via de Zorap te vragen
met ingang van 1 oktober 2020 hiervoor € 75.000 per jaar beschikbaar te stellen ten
laste van de exploitatie.

3.8

Principeverzoek Eindweg 9-11-13 Middelaar
Besluit
1. Met het herbestemmen van Eindweg 9 t/m 13 te Middelaar, waarbij alle agrarische
bebouwing wordt gesloopt, de drie bestaande bedrijfswoningen (Eindweg 9, Eindweg
11 en Eindweg 13) worden omgezet naar reguliere woningen en zes vrijstaande
woningen worden toegevoegd, in te stemmen;
2. Met de brief aan de initiatiefnemer in te stemmen.

3.9

Raadsmemo Route naar nieuw Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid
Besluit
1. De 'Route naar het nieuwe Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid' vast te stellen;
2. Het raadsmemo en de bijlage vast te stellen;
3. Het raadsmemo en de bijlage te versturen naar de gemeenteraad.

3.10

Uitwerking VN-verdrag rechten voor mensen met een handicap
Besluit
1. Het ‘Projectplan VN-verdrag rechten voor mensen met een handicap’ vast te stellen;
2. De kosten van het projectplan op te nemen in de ZORAP.

3.11

Raadsvoorstel onderzoek puingranulaat
Besluit
1. Met het raadsvoorstel onderzoek puingranulaat in te stemmen;
2. Het raadsvoorstel en raadsbesluit aan de gemeenteraad aan te bieden.

3.12

Instemmen Concept RES
Besluit
1. Met de concept RES NML en de daarin geformuleerde regionale ambities, in te
stemmen.
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3.13

Raadsmemo projectinformatie risicobeheersing en bestrijding natuurbranden
Besluit
1. Met het raadsmemo in te stemmen;
2. Het raadsmemo aan de gemeenteraad te verzenden.

3.14

Raadsmemo 'Toezeggingen wethouder Baneke 01 juli 2020'
Besluit
1. Met het raadsmemo ' Toezeggingen wethouder Baneke 01 juli 2020' in te stemmen;
2. Het raadsmemo aan de gemeenteraad te verzenden.

3.15

Raadsmemo svz invoering Omgevingswet
Besluit
1. Met het raadsmemo over de stand van zaken invoering Omgevingswet in te
stemmen;
2. Het raadsmemo ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 augustus 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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