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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 06-09-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Kamer gemeentesecretaris 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouder  T. Herings, F. Dillerop en H. Rodoe 

Secretaris 

 

drs. W. Mariman 

 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 30 augustus 2022 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst van 30 augustus 2022 vast te stellen. 

 

3 

 

Ingekomen stukken 

 

3.1 

 

Ingekomen stukken openbaar 

 

4 

 

Openbare agendapunten 

 

4.1 

 

Aanwijzing project-portefeuillehouder asielzaken 

Besluit: 

1. Project-portefeuille asielzaken onder te brengen bij wethouder Sociaal Domein. 

Toelichting: 

Er vinden geen wijzigingen plaats in de college-afvaardiging in het BT Oekraïne. 

 

4.2 

 

Bestuurlijke afspraken inzake doorstroom migratie 

Besluit: 

Raad voorstellen om: 

 

1. Kennis te nemen van de bestuurlijke afspraken over de doorstroom migratie 

d.d. 26 augustus 2022 (bijlage 1) en de brief van het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid aan de Voorzitter van de Tweede |kamer d.d. 26 augustus 2022 

(bijlage 2) 

2. In te stemmen met de volgende uitgangspunten: a. Dat er voor huisvesting 

asielzoekers geen mogelijkheden zijn. b. Dat wij ons maximaal inzetten om de 

extra opgave voor statushouders te realiseren. 

3. In te stemmen met de concept-beantwoording van de vragen van de voorzitter 

van de VRLN (bijlage 3) 
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Toelichting 

Aan het raadsvoorstel en de beantwoording van de vragen worden enkele 

aanpassingen doorgevoerd. 

 

4.3 

 

Wijze van indienen digitaal Woo-verzoek 

Besluit: 

1. Bepaal dat het elektronisch indienen van Woo-verzoeken uitsluitend kan 

geschieden middels het invullen van een digitaal Woo-formulier op de website 

van de gemeente Mook en Middelaar. 

2. Bepaal dat digitale Woo-verzoeken die ons op andere wijze bereiken niet in 

behandeling worden genomen waarbij de verzoeker er tegelijkertijd op wordt 

gewezen op welke wijze hij zijn verzoek wel ontvankelijk in kan dienen. 

3. Bepaal dat het digitaal ondertekenen van dit formulier verplicht wordt op het 

moment dat het voor onze gemeente technisch mogelijk wordt om te werken 

met DigiD (voor personen) en E-herkenning (voor bedrijven en organisaties). 

4. Stel het digitale Woo-formulier vast conform bijgaand concept. 

Toelichting: 

Aan het Woo formulier wordt een aanvulling gedaan. 

 

4.4 

 

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley, de Gebiedsuitwerking 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen om het ‘Wijzigingsdocument Verstedelijkingsconcept 

Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel I) vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen om de ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen 

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley’ (Deel II-A) met daarin 

het hoofdstuk ‘Werken met de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 

Foodvalley’ (Deel II-B) als basis voor de verdere uitwerking van de 

gebiedsuitwerkingen en het te sluiten akkoord vast te stellen; 

3. De raad voor te stellen om bij de verdere uitwerking van de 

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley - in de 

Gebiedsuitwerkingen - geen verdere overwegingen mee te geven. 

Toelichting: 

Wethouder Herings wordt gemandateerd een aanpassing aan het voorstel door te 

voeren. 

 

4.5 

 

Jaarverslag VTH 2021 

Besluit: 

1. Het Jaarverslag VTH 2021 vaststellen en met bijgevoegde raadsmemo ter 

kennisname aan de raad aan te bieden. 

4.6 

 

Krediet voor vervangen lichtinstallatie Astrantia 

Besluit: 

1. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en –besluit waarbij de raad een 

krediet wordt gevraagd ter hoogte van € 22.500 voor het realiseren van een 

nieuwe lichtinstallatie bij het korfbalveld van Astrantia in Middelaar. 
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4.7 

 

Voortgang Informatie-/Archiefbeheer gemeente Mook en Middelaar 

Besluit: 

Instemmen met het ter kennisgeving aanbieden aan de gemeenteraad: Raadsmemo 

'Voortgang Informatie-/Archiefbeheer gemeente Mook en Middelaar met bijbehorende 

bijlagen. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

6 

 

Persgesprek 

 

7 

 

Opvang ontheemden 

 

8 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 13 september 2022 

 

 

 
 

  drs. W. Mariman                                                     mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 

 


