Openbare Besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

21-01-2020
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. Openbare besluitenlijst van 14 januari 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Rookvrije speelplaatsen
Besluit
1. De speelplek in het Paterserf in overleg met de melders te voorzien van bebording
"rookvrije generatie";
2. De tussenstand van intekeningen op www.rookvrij.nl bekend te maken en in de
rubriek Ter Sprake op te nemen;
3. Bij elke speelplaats een bord "rookvrije generatie" te plaatsen.

3.2

Mandatering Wvggz
Besluit
1. De coördinator Sociaal Team te mandateren om namens het college bij het
Openbaar Ministerie Limburg een aanvraag voor een Zorgmachtiging te doen (Wvggz,
artikel 5:2);
2. De coördinator Sociaal Team te mandateren om namens het college de
vertegenwoordiger en (essentiële) naasten als bedoeld in artikel 5:2, vijfde lid, van de
Wvggz op vaste momenten in het proces te informeren (Wvggz, artikel 5:2 en 5:16,
tweede lid);
3. De beleidsadviseur OOV te mandateren om namens de burgemeester onverwijld
een afschrift van het besluit van de burgemeester te zenden aan de betrokkene en
overige partijen als bedoeld in artikel 7:2, tweede lid, van de Wvggz, over het nemen
van een crisismaatregel;
4. Van alle in mandaat genomen besluiten een tijdige en reguliere terugkoppeling aan
de bestuursorganen te verzorgen.

3.3

Verslag Euregioraad 28-11-2019
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.
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3.4

Project Limburg bevrijd(t)
Besluit
1. Deel te nemen aan het project “Limburg bevrijd(t)” middels het aanleveren van
tekst en foto over oorlog/bevrijding Mook en Middelaar door de heer M. Dekkers.

3.5

Subsidieaanvraag suppletieregeling explosieven ruiming en opsporing t.b.v.
Natuurbegraven Nederland
Besluit
1. De raad voor te stellen de aanvraag voor een suppletie-uitkering uit het
Gemeentefonds ad € 38.206,25 voor opsporing en ruiming van explosieven in te
dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

3.6

Plan Informatiebeveiliging BRP en Waardedocumenten 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van het geactualiseerde plan informatiebeveiliging BRP en
waardedocumenten inclusief bijbehorende bijlagen;
2. Het geactualiseerde plan vast te stellen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 28 januari 2020

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