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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 15-11-2022 

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 8 november 2022 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst van 8 november 2022 vast te stellen. 

 

3 

 

Ingekomen stukken 

 

3.1 

 

Ingekomen stukken openbaar 

 

3.1.1 

 

Declaraties dhr. Rodoe, oktober 2022 

Besluit: 

Voor kennisgeving aan te nemen. 

 

3.1.2 

 

Declaratie reiskosten dhr. Herings, aug.-sept. 2022 

Besluit: 

Voor kennisgeving aan te nemen. 

 

4 

 

Openbare agendapunten 

 

4.1 

 

Jaarverslag Leerplicht 2021-2022 

Besluit: 

1.1. Het Jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vaststellen en voor kennisgeving aanbieden 

aan de commissie Samenleving en de gemeenteraad. 

1.2. Het Raadsmemo behorende bij het Jaarverslag Leerplicht 2021-2022 vaststellen 

en ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie Samenleving en de 

gemeenteraad. 

 

4.2 

 

Plan van Aanpak deelsanering Rijksweg 104 te Mook 

Besluit: 

1 kennisnemen van en instemmen met bijgevoegd plan van aanpak deelsanering. 

 

Toelichting: 

1. Portefeuillehouders zijn burgemeester Gradisen en wethouder Herings. 
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2. Verzocht wordt de naam van de provincieambtenaar onder aan pagina 1 te 

verwijderen. 

4.3 

 

Principeverzoek Riethorsterweg 18 Plasmolen 

Besluit: 

1. In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek om 

in het bijgebouw een extra woning te realiseren. 

4.4 

 

Vernieuwing duurzaamheidsbeleid 

Besluit: 

1. Instemmen met de in de bijlage voorgestelde aanpak; 

2. Het voornemen uit te spreken om de door het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat beschikbaar gestelde uitvoeringsmiddelen specifiek te 

oormerken voor het duurzaamheidsbeleid (€131.314 (2022), €184.160 (2023), 

minimaal €185.830 (2024) en minimaal €187.501 (2025) minimaal €184.160 in 

de jaren 2026-2030); 

2. De gemeenteraad middels een memo te informeren over de stand van zaken 

rondom duurzaamheid en de bovengenoemde besluiten. 

Toelichting: 

In het BWA wordt bij paragraaf 1.2 een jaartal gecorrigeerd (200). 

 

4.5 

 

Waterschap Limburg beheerovereenkomst na dijkversterking Mook. 

Besluit: 

1. Instemmen met de ‘Beheerovereenkomst na dijkversterking Mook’ van het 

Waterschap Limburg, d.d. 20-10-2022 (documentnummer WLDOC-

229189160-40751). 

2. Het Afdelingshoofd Ruimte mandateren om de overeenkomst genoemd onder 

punt 1 te laten ondertekenen, na uw instemming. 

 

4.6 

 

Eenmalige financiële ondersteuning 2022 

Besluit: 

1. In te stemmen met het verlenen van een eenmalige financiële ondersteuning 

2022 (EFO22). 

2. Te bepalen dat de doelgroep bestaat uit huishoudens die de eenmalige 

energietoeslag 2022 ontvingen. 

3. Het bedrag van de EFO22 vast te stellen op: 

a. € 300 voor gehuwden en samenwonenden 

b. € 270 voor alleenstaande ouders 

c. € 210 voor alleenstaanden. 

4. De kosten, geraamd op € 51.270, ten laste te brengen van grootboeknummer 

660320 Armoedebeleid; Bijzondere bijstand en deze meerkosten opvangen 

binnen het sociaal domein. 

5. De raad met een memo hierover te informeren. 

6. De ASD en het Platform Minimabeleid te informeren door het toezenden van 

het raadsmemo. 

Toelichting: 
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Aan het raadsmemo wordt een wijziging doorgevoerd, waartoe wethouder Dillerop 

gemachtigd wordt. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Persgesprek 

Besluit: 

1. Burgemeester Gradisen en wethouder Rodoe voeren deze week het 

persgesprek (fysieke bijeenkomst) 

2. De teams communicatie en financiën bereiden gezamenlijk een infographic 

van de begroting voor. 

3. Wethouder Rodoe meldt enkele perscontacten gepland te hebben staan i.v.m. 

et grondstoffenplan. 

4. Wethouder Dillerop meldt enkele perscontacten te hebben gehad n.a.v. 

landelijke berichtgeving over bibliotheken. 

7 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022 

 

 

 
 

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

  secretaris                                                                burgemeester 

 


