Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

19-05-2020
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

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
1. De openbare besluitenlijst van 12 mei 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Continuering MOVE
Besluit
1. Het raadsmemo vast te stellen;
2. Het raadsmemo ter kennisname aan de raad te sturen.

3.2

Annulering bezoek aan Pribyslav
Besluit
1. De burgemeester van Pribyslav middels brief voor te stellen om het bezoek naar
mei 2021 te verplaatsen:
2. Brief aan te passen;
3. Stichting Pribyslav een afschrift van de brief aan de burgemeester van Pribyslav te
sturen en hen de gelegenheid te geven daarop te reageren, alvorens deze brief te
versturen.

3.3

Intrekken bezwaarschrift m.b.t. weigering verlenging looptijd provinciale
subsidie
Besluit
1. Het inleidende en aanvullende bezwaarschrift van respectievelijk 16 juli en 3
oktober 2019, gericht tegen het besluit van de provincie Limburg om de looptijd van de
aan ons toegekende subsidie voor het project ‘Verbeteren bereikbaarheid station
Mook-Molenhoek’ niet te verlengen, in te trekken;
2. Dit besluit middels brief ter kennis te brengen van Gedeputeerde Staten van de
provincie Limburg.

3.4

Verantwoording ENSIA 2019
Besluit
1. De Collegeverklaring ENSIA over het jaar 2019 vast te stellen;
2. Tevens in te stemmen met nader onderzoek ten behoeve van het verbeterplan
suwinet; De uitkomsten daarvan tzt voor te leggen;
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3. De zelfevaluaties mbt de basisregistraties BAG, BGT en BRO over het jaar 2019
vast te stellen.
4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris

mr. drs. W. Gradisen
burgemeester
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