Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 08/06/2021.

AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris

W.J.A. Gerritsen

, wethouder

J.H.M. van Halteren

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:

A

Besluitenlijst (openbaar) van
de vergadering van het College
van Burgemeester en
Wethouders

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
1 juni 2021 is vastgesteld.

B

Dienstverlening

O.G. van Leeuwen

Het college besluit:
1. De telefonische bereikbaarheid
via de receptie structureel te
beperken tot tussen 8:30 en 12:30
op werkdagen;
2. De opbrengst hiervan te
betrekken bij de taakstelling op de
bedrijfsvoering;
3. De mogelijkheden te
onderzoeken om door middel van
verdere automatisering de
telefonische bereikbaarheid te
vergroten buiten het genoemde
tijdsvenster en hier nader advies
over uit te brengen;
4. Vooralsnog niet te bezuinigen op
de openingstijden van burgerzaken,
in het bijzonder de locatie Gouden
Handen;
5. De gemeenteraad middels
bijgevoegde raadsbrief te
informeren.

C

Laatste termijnbetaling NieuwDijk

G.J.M. Mijnen

Het college stelt de laatste
termijnbetaling ad € 27.200 aan
Stichting Dorpsvoorziening NieuwDijk betaalbaar, met dien verstande
dat daaraan de volgende bepalingen
toegevoegd dienen te worden:
1. De bijdrage van € 272.000,- is
een maximale bijdrage. Extra
uitgaven voor aanpassingen zijn
een verantwoordelijkheid voor de
Stichting;
2. Stichting Dorpsvoorziening
Nieuw-Dijk dient na afloop van de
aanpassingen een totaaloverzicht
van uitgaven, inclusief
betalingsbewijzen te overleggen.
Ingeval er minder is uitgegeven aan
aanpassingen, of uitgaven niet
overeenkomen met de bepalingen
in de toekenningsbeschikking
(20uit05871), dient de Stichting
deze terug te betalen.

D

Uitvoering nieuw beleid
stimuleren sportdeelname
ouderen

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Stemt in met het aanstellen van
een beweegmakelaar voor ouderen
(0.5 FTE) bij welzijninstelling
Welcom;
2. Stemt in met deelname aan de
regionale beweegmakelaar in het
Slingeland Ziekenhuis om de
tweedelijns zorg te verbinden met
beweeg- en sportaanbieders in
Montferland;
3. Stemt in met deelname aan Max
Vitaal als
sportstimuleringsprogramma voor
ouderen;
4. Informeert de raad over de
uitvoering van het nieuwe beleid via
bijgevoegde raadsbrief.

E

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 15 juni 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

