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Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit 

1.  De openbare besluitenlijst van 17 november 2020 vast te stellen. 

 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Inspectierapport voor- en vroegschoolse educatie 

Besluit 

1.  Reactie te versturen aan inspectie conform concept; 

2.  Wethouder Baneke mandaat te verlenen voor het maken en ondertekenen van 

afspraken over onderwijsachterstandenbeleid met de daarbij betrokken partners; 

3.  Het inspectie-rapport aan het college te versturen. 

 

3.2 

 

Concept Lokale Inclusie Agenda 

Besluit 

1.  Kennis te nemen van de 'Concept Lokale Inclusie Agenda: Uitwerking VN-verdrag 

inzake de rechten van personen met een handicap'; 

2.  De 'Concept Lokale Inclusie Agenda: Uitwerking VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap' vast te stellen; 

3.  Uitvoering en implementatie te laten plaatsvinden conform de afspraken zoals 

vastgelegd in het BWA en het aanvullend college-memo; 

4.  De 'Concept Lokale Inclusie Agenda: Uitwerking VN-verdrag inzake de rechten van 

personen met een handicap' ter inzage te leggen conform de inspraakverordening 

gemeente Mook en Middelaar. 

 

3.3 

 

Nieuwe Wet inburgering 

Besluit 

1.  In te stemmen met de regionale Beleidsnota nieuwe Wet inburgering 2021; 

2.  In te stemmen met het raadsvoorstel; 

3.  Raadsvoorstel aan te passen. 

 

3.4 

 

Regionale samenwerking Wmo en Jeugdwet 2021 

Besluit 

1.  Het regionaal werkprogramma Wmo en Jeugdhulp 2021 vast te stellen; 

2.  De Samenwerkingsovereenkomst Wmo en Jeugd Rijk van Nijmegen 2021 te 

ondertekenen; 

3.  De regiobegroting Wmo en Jeugdhulp 2021 vast te stellen. 
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3.5 

 

Tijdelijke verruiming bijstandsregels jongeren 

Besluit 

1.  De zoekperiode voor jongeren tijdelijk niet te handhaven tot 1 juli 2021 en jongeren 

de gelegenheid te bieden om in de zoekperiode van 4 weken een aanvraag in te 

dienen; 

2.  In afwijking van artikel 31 lid 5 PW de bepalingen over vrijwilligersvergoeding en de 

gedeeltelijk vrijlating van inkomsten uit arbeid vanaf 1 november 2020 tot 1 juli 2021 

ook toe te passen bij personen jonger dan 27 jaar. 

 

3.6 

 

Raadsmemo corona-crisis nr. 17 

Besluit 

1.  In te stemmen met raadsmemo corona-crisis nr. 17. 

 

3.7 

 

Raadsvoorstel definitief bestemmingsplan Middelweg 12a Molenhoek 

Besluit 

1.  In te stemmen met het raadsvoorstel om het definitieve bestemmingsplan 

“Middelweg 12a, Molenhoek” gewijzigd vast te stellen en akkoord te gaan met de 

zienswijzennota; 

2.  Raadsvoorstel aan te passen. 

 

3.8 

 

Minimabeleid 2021 na begroting 2021 II 

Besluit 

1.  Het besluit van 6 oktober 2020 om de tegemoetkoming CZM te verlagen, in te 

trekken; 

2.  Geen voorstel te doen aan de raad om de Individuele Inkomenstoeslag te verlagen; 

3.  De inkomensdrempel voor bijzondere bijstand en minimabeleid niet aan te 

scherpen; 

4.  Voor het overige in 2021 geen maatregelen te treffen om het minimabeleid te 

versoberen; 

5.  Mogelijke maatregelen met betrekking tot versobering en verhoging van de 

inkomensdrempel van het minimabeleid in te brengen in het ZBB-traject, ten behoeve 

van de begroting 2022; 

6.  Specifieke aandacht te besteden aan de communicatie met betrokkenen. 

 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

 Sluiting 

  Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 1 december 2020 

 

 

 
 

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

 secretaris                                                                burgemeester 

 


