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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 14-12-2021 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Raadzaal 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouder  G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke  

Secretaris 

 

J.M.G. Smits-de Kinkelder 

 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 7 december 2021 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Plan Doe je mee? 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het Plan ‘Doe je mee?’ van gemeenten en WerkBedrijf; 

2. In te stemmen met het memo aan de raad en het plan ter kennisname aan de 

raad aan te bieden. 

3.2 

 

Verordening leerlingenvervoer 

Besluit: 

1. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de Verordening leerlingenvervoer 

2014 gemeente Mook en Middelaar in te trekken en de Verordening 

bekostiging leerlingenvervoer 2022 gemeente Mook en Middelaar vast te 

stellen. 

3.3 

 

Raad informeren over ontwikkelingen jeugd 

Besluit: 

1. De gemeenteraad te informeren over de regionale en lokale ontwikkelingen op 

het gebied van jeugd, middels het raadsmemo; 

2. Raadsmemo aan te passen. 

3.4 

 

Besteding incidentele extra middelen jeugdzorg (Blokhuismiddelen) 

Besluit: 

1. De volgende uitgangspunten vast te stellen voor de inzet van de 

Blokhhuismiddelen: 

a. Aan te sluiten bij de doelen die in de brief van de rijksoverheid zijn 

aangegeven omdat we de doelen steunen en betrouwbaar willen zijn in deze 
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landelijke afspraken. 

b. Waar mogelijk de middelen in te zetten voor het dempen van de 

gemeentelijke tekorten in 2021 zodat dit minder druk geeft in de lokale 

gemeentebegrotingen. 

c. Alleen middelen regionaal in te zetten als het noodzakelijk is vanuit de 

doelen die de rijksoverheid in de kaderstelling bij deze middelen heeft 

genoemd, zodat gemeenten zoveel mogelijk lokaal de politiek/bestuurlijke 

keuzes kunnen maken. 

d. Geen losse projecten op te zetten maar in te zetten op het versterken van 

onze regionale transformatieagenda specialistische jeugdhulp, met de 

bestaande actielijnen. 

2. In te stemmen met de regionale inzet van een bedrag van € 430.000 in 2021 

en 2022 voor het versterken van de consultatiefunctie GGZ ten behoeve van 

de lokale toegang Jeugd. Voor onze gemeente komt dit neer op een bijdrage 

van € 728 in 2021 en € 5.530 in 2022. 

3. In te stemmen met de regionale inzet van een bedrag van € 1,25 miljoen voor 

het voorkomen en verminderen van wachttijden voor de regionaal ingekochte 

specialistische jeugdhulp voor kinderen in onze regio, conform volgende 

doelen: 

a. Versterken van de doorzettingsmacht en maatwerkoplossingen op complexe 

casuïstiek; 

b. Versterken van de monitoring en data-gestuurd werken en de 

contractsturing specialistische jeugdhulp; 

c. Versterken van het aanbod voor acute en complexe casuïstiek om 

wachttijden voor specialistische jeugdhulp te verminderen. 

Voor onze gemeente komt dit neer op een bijdrage van € 2.169 in 2021 en      

€ 15.904 in 2022. 

4. Dit bedrag te dekken vanuit de middelen die we ontvangen hebben in het 

kader van dak- en thuisloosheid, conform eerdere collegebespreking op         

26 oktober 2021. 

3.5 

 

Ontwerpgebiedsvisie Molenhoek Zuid 

Besluit: 

1. In te stemmen met de ontwerp-gebiedsvisie Molenhoek Zuid; 

2. De ontwerp-gebiedsvisie aan te passen; 

3. Presentatie van de ontwerp-gebiedsvisie tijdens de collegevergadering van    

11 januari 2022 te plannen; 

4. In te stemmen met de concept-brief aan de ontwikkelaars met als doel de 

intentieovereenkomst te verlengen. 

3.6 

 

Gebruiksovereenkomst vlinderwei Broekweg Plasmolen 

Besluit: 

1. In te stemmen met het verlengen van de gebruiksovereenkomst vlinderwei 

Broekweg Plasmolen voor een periode van 5 jaar; 

2. Gebruikers schriftelijk te informeren. 
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4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2021 

 

 

 
 

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

  secretaris                                                                burgemeester 

 


