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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 26-01-2021 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Digitaal via Teams 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouders  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 19 januari 2021 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Sociale voorzieningenwijzer II 

Besluit 

1. Een sociale voorzieningenwijzer digitaal beschikbaar te stellen via Maasburen; 
2. Hiertoe de module "Sociale Kaart’ aan te schaffen bij Mijn Buurtje; 
3. De éénmalige aansluitkosten van € 2.500,-  te dekken vanuit het budget 2021 

voor ‘algemene voorzieningen participatie’ (660100 – 443840); 
4. De structurele kosten van € 2.250,- per jaar vanaf 2021 te dekken uit het 

budget voor communicatie Sociaal Domein (660190 – 438910) en het budget 
voor communicatie Minimabeleid (660340 – 438910); 

5. Na 2 jaar het project te evalueren middels een effectmeting en de resultaten 
bestuurlijk terug te koppelen. 

3.2 

 

Subsidie St. Maartenschool 

Besluit 

Onder voorbehoud van besluitvorming in de regiogemeenten te besluiten: 

 

1. De Driestroom een subsidie te verlenen van € 274.081 (totaalbedrag voor de 
hele samenwerkingsregio) ten behoeve van capaciteitsfinanciering jeugdhulp 
in het kader van de Jeugdwet voor de leerlingen op de St. Maartenschool 
afkomstig uit regio Nijmegen en het Land van Cuijk voor het jaar 2021; 

2. TVN een subsidie te verlenen van € 257.081 (totaalbedrag voor de hele 
samenwerkingsregio) ten behoeve van de capaciteitsfinanciering jeugdhulp in 
het kader van de Jeugdwet voor de leerlingen op de St. Maartenschool 
afkomstig uit regio Nijmegen en het Land van Cuijk voor het jaar 2021; 

3. De gemeentelijke bijdrage aan de subsidies onder beslispunten 1 en 2 vast te 
stellen op in totaal € 12.211. 
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3.3 

 

Beleidsregels leerlingenvervoer: berekening eigen bijdrage II 

Besluit 

1. De beleidsregels leerlingenvervoer aan te passen door het opnemen van een 
bepaling voor de berekening van de eigen bijdrage; 

2. Over de corona-periode maart t/m juni een terugbetaling van € 50 te doen op 
de eigen bijdrage leerlingenvervoer. 

3.4 

 

Raadsmemo corona-crisis nr. 20 

Besluit 

1. In te stemmen met raadsmemo corona-crisis nr. 20; 
2. Het raadsmemo aan te passen. 

3.5 

 

Antwoord vragen cie GG Rijksweg 37 Mook 

Besluit 

1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen gesteld in de commissie 
Grondgebied over Rijksweg 37 in Mook. 

3.6 

 

Antwoorden op (nagekomen) vragen DGP inzake tarieven ozb 2021 

Besluit 

1. Aanhouden ten behoeve van nadere afstemming; 
2. Wethouder Wienhoven te mandateren de beantwoording te accorderen. 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

 Sluiting 

  Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2021 

 

 

 
 

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

  secretaris                                                                burgemeester 

 


