Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

07-04-2020
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 31 maart 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Evaluatie en ter inzage legging Beleidsplan Sociaal Domein
Besluit
1. De ‘Evaluatie van het Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020’ en de ‘Uitwerking
Opgaven Evaluatie Sociaal Domein 2017-2020’ vast te stellen;
2. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactie
op het advies vast te stellen;
3. Het ontwerp ‘Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2022’ en het ‘Addendum
Beleidsplan Sociaal Domein’ vast te stellen;
4. Het ontwerp ‘Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2022’ en het ‘Addendum
Beleidsplan Sociaal Domein’ ter inzage te leggen conform de inspraakverordening
gemeente Mook en Middelaar.

3.2

Evaluatie Maasburen 2021
Besluit
1. Voor te stellen aan de agendacommissie om Maasburen in 2020 een presentatie te
laten verzorgen over de behaalde resultaten en de werking van het platform;
2. De evaluatie 2021 op de voorgestelde wijze in te richten;
3. Kennis te nemen van de manier waarop we Maasburen verder kunnen inzetten.

3.3

Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de Lokale Teams 2020
Besluit
1. De geactualiseerde bestuurlijke samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis
Gelderland Zuid en de betrokken gemeenten voor zover bevoegd vast te stellen;
2. De brief aan de raad en het AB GGD vast te stellen.
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3.4

Zoekperiode jongeren Participatiewet
Besluit
1. De zoekperiode zoals bedoeld in artikel 41 lid 4 PW tijdelijk niet te handhaven en
jongeren de gelegenheid te bieden om in de zoekperiode van 4 weken een aanvraag in
te dienen.

3.5

Principeverzoek wonen op verdieping Muldershofweg 7
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om drie wooneenheden toe te
voegen op de eerste verdieping aan de Muldershofweg 7 te Plasmolen;
2. Akkoord te gaan met de brief “Principebesluit Muldershofweg 7 Plasmolen";
3. Brief aan te passen.

3.6

Uitgebreide Omgevingsvergunning Riethorsterweg, ongenummerd
Besluit
1. Omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van twee aaneen gebouwde
woningen op de nog onbebouwde bouwkavel aan de Riethorsterweg te Plasmolen,
door middel van het (concept-)ontwerpbesluit met kenmerk M-HZ_WABO-2019-0110;
2. Het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving te mandateren het ontwerpbesluit
genoemd onder 1 te ondertekenen en namens het college ter inzage te leggen;
3. Het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving te mandateren het definitieve
besluit omgevingsvergunning te nemen, indien na de ter-inzage-legging geen
zienswijzen tegen het ontwerpbesluit zijn ingekomen.

3.7

Raadsmemo Corona-crisis nr. 2
Besluit
1. Met het raadsmemo Corona 2 in te stemmen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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