Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris
Afwezig

07-01-2020
9:00 - 12:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven en drs. K. Peters
Plv. secretaris J. de Graaf
J.M.G. Smits-de Kinkelder en P. Baneke

1

Opening

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering

3

Openbare agendapunten

3.1

Kaderbrief 2021 Vervoersorganisatie BVO-DRAN
De kaderbrief 2021 van de Vervoersorganisatie BVO-DRAN (merknaam AVAN) heeft
een procedureel/procesmatig karakter. De uitgangspunten voor het opstellen van de
begroting 2021 zijn hierin opgenomen, maar een financiële doorkijk wordt niet
gemaakt. Dat is ook niet mogelijk, omdat er een nieuwe aanbesteding loopt die
hiervoor bepalend zal zijn.

3.2

Spoorboek P&C 2020
Besluit
Het spoorboek P&C 2020 voor kennisgeving aannemen.

3.3

Informatiemap 5G en gezondheid
Besluit
vka
Portefeuillehouder Baneke

3.4

Landelijke hoogwater campagne

3.5

Zienswijze Kaderbrief MGR 2021-2024
Besluit
1. Kennis te nemen van de kaders zoals uiteengezet in de Kaderbrief van de Modulaire
Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen 2021-2024 en waardering uit
te spreken voor het zeer tijdig betrekken van het college en de raad bij deze kaders in
het voortraject van de begroting
2. De raad voor te stellen de volgende zienswijze in te dienen:
a. We willen graag in samenwerking met het Werkbedrijf) toewerken naar ontschotting
van budgetten voor het Werkbedrijf omdat dit de flexibiliteit voor het Werkbedrijf
vergoot. Voordeel hiervan is dat de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en
instrumenten naar behoefte ingezet kunnen worden vanuit één re-integratiebudget. Om
te kunnen blijven sturen is het wel van belang dat inzichtelijk is, welke instrumenten
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worden ingezet en wat de effectiviteit daarvan is. Het is daarom van belang dat deze
wens wordt meegenomen bij het onderzoek welke vorm van ontschotting haalbaar is.
b. Zolang er nog geen integraal budget is voor het Werkbedrijf, willen we voorkomen
dat de financiering van de wettelijke loonkostensubsidie en arbeidsmatige
dagbesteding een open-eindefinanciering wordt en dat wordt uitgegaan van de
bedragen die nu in de meerjarige begroting zijn opgenomen.
3.6

Concept beleidsplan politie Eenheid Limburg 2020-2023
Besluit
De burgemeester besluit:
1. Bij de regioburgemeester kenbaar te maken goedkeuring te onthouden aan het
voorliggende concept beleidsplan, tenzij er bindende afspraken gemaakt worden ten
aanzien van de uitkomst van het werklastonderzoek dat uitgevoerd wordt door het
Bureau AEF.
2. Bijgevoegde raadsmemo vast te stellen, en het concept van de voorgenomen reactie
inzake voornoemd beleidsplan op 30 januari 2020 met de raad te bespreken.

3.7

Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van het bijgevoegde Convenant Persoonsgerichte
aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg en te besluiten het
Convenant aan te gaan.
2. In te stemmen met ondertekening van het Convenant door de burgemeester conform
het gestelde in artikel 171 Gemeentewet.
3. De burgemeester te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen, die
na vaststelling van het convenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.

3.8

Ontwerp Beleidsplan Veiligheidsregio Limburg Noord 2020-2023 "Samen op weg
naar de gezondste en veiligste regio"
Besluit
1. Kennis te nemen van het ontwerp Beleidsplan 2020-2023 “Samen op weg naar de
gezondste
en veiligste regio” van de Veiligheidsregio Limburg-Noord.
2. Bijgevoegde raadsmemo vast te stellen, met daarbij het concept van de reactie
inzake voornoemd beleidsplan aan de VRLN, en de voorgenomen reactie op 21 januari
2020 in de commissie Samenleving in bijzijn van dhr. Jac Rooijmans, directeur VRLN,
te bespreken.

3.9

Aanwijzing tijdelijke toezichthouder BWT
Besluit
1. De volgende personen aan te wijzen als toezichthouder op grond van artikel 5:11
e.v. van de Algemene wet bestuursrecht:
a. De heer J.J.M.G. Nouwen (via Koen detacheringen)
b. De heer E. Lubberink (via Koen detacheringen)

3.10

Gemeenschapshuis Mook; grondruil
Besluit
1.Instemmen met de concept grondruilovereenkomst tussen de gemeente Mook en
Middelaar en de eigenaren van het gemeenschapshuis Mook.
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3.11

3.12

3.13

3.14

Bestemmingsplan Rijksweg 8 Molenhoek
Besluit
1. In te stemmen met het raadsvoorstel om het definitieve bestemmingsplan Rijksweg 8
Molenhoek vast te stellen;
2. Kennis nemen van de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij
bestemmingsplan Rijksweg 8 Molenhoek.
Aanwijzigingsbesluit collectieve festiviteiten
Besluit
Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020.
Archiefverordening en Besluit Informatiebeheer gemeente Mook en Middelaar
Besluit
1. Verzoek aan de raad om:
a. Vaststellen Archiefverordening gemeente Mook en Middelaar 2020.
b. Intrekken Archiefverordening gemeente Mook en Middelaar 2017.
2.
a. Vaststellen Besluit Informatiebeheer gemeente Mook en Middelaar 2020.
b. Intrekken Besluit Informatiebeheer gemeente Mook en Middelaar 2017.
c. Vaststellen Aanwijzingsbesluit informatiebeheer 2020.
Grondstoffenplan 2021
Besluit
1. In te stemmen met het concept Grondstoffenplan 2021;
2. Het grondstoffenplan aan de raad voor te leggen ter vaststelling met bijgaand
aangevuld raadsvoorstel;
3. In te stemmen met de reactie op het advies van de Adviesraad Natuur en Milieu.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

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

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

