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Openbare besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 11-06-2019 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Kamer gemeentesecretaris 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouders  G. Wienhoven en drs. K. Peters 

Secretaris 

Afwezig 

J.M.G. Smits-de Kinkelder 

S. Doorenbos MSc 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2 

 

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering 

Besluit 

1.  De besluitenlijsten van 3 juni 2019 vast te stellen. 

 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Verkoop percelen aan de Koningin Julianastraat ten behoeve van 

gezondheidscentrum. 

Besluit 

1.  In te stemmen met de verkoop van de percelen aan de Koningin Julianastraat met 

perceelnummers kadastraal bekend als sectie D nummers 955, 954 en 813 (allen 

gedeeltelijk) voor het totaalbedrag van € 130.000 exclusief de ter zake verschuldigde 

belasting; 

2.  In te stemmen met de concept koopovereenkomst; 

3.  De opbrengst van de verkoop te verrekenen met de boekwaarde van 

Groesbeekseweg 12 en de gemeenteraad te vragen om het resultaat toe te voegen 

aan het krediet ‘Centruminrichting Mook’; 

4.  In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en -besluit waarbij de gemeenteraad 

wordt gevraagd om hun eventuele wensen en bedenkingen ten aanzien van de 

verkoop van de percelen aan de Koningin Julianastraat kenbaar te maken en waarin de 

gemeenteraad tevens wordt gevraagd om het resultaat van de verkoop toe te voegen 

aan het krediet ‘Centruminrichting Mook’; 

5.  Het raadsvoorstel aan te passen; 

6.  Wanneer de gemeenteraad geen wensen en bedenkingen heeft ten aanzien van de 

verkoop, over te gaan tot ondertekening van de koopovereenkomst; 

7.  Wethouder Wienhoven te mandateren voor het ondertekenen van de 

koopovereenkomst namens het college van B&W; 

8.  Een bedrag van € 5000 vrij te maken voor een bijdrage aan de sloop van de 

opstallen van Koningin Julianastraat 3/3a; 

9.  De kosten voor de erfafscheiding tussen de school en het gezondheidscentrum door 

partijen te delen; 

10. Te betalen voor de bouw van een nieuwe schuur voor de school; 

11. Zowel de bijdrage aan de sloop, de kosten voor de erfafscheiding als de bouw van 

de schuur voor de school ten laste te brengen van het krediet ‘centrum inrichting 

Mook’. 
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3.2 

 

Uitvoeringsprogramma 2019 VTH thuistaken - prio T&H - NNL 

Besluit 

1.  Het uitvoeringsprogramma Vergunningverlening-Toezicht-Handhaving, onderdeel 

thuistaken 2019 gemeente Mook en Middelaar, vast te stellen; 

2.  De prioritering voor toezicht en handhaving vast te stellen op basis van de regionale 

risicoanalyse; 

3.  De raad te informeren middels bijgevoegd raadsmemo en de bijlagen 

uitvoeringsprogramma 2019 VTH thuistaken en overzicht basistaken (RUD LN) en 

thuistaken VTH (NNL); 

4.  Het raadsmemo aan te passen in die zin dat uitgelegd wordt wat thuistaken zijn. 

 

3.3 

 

Ontwerpwijzigingsplan De Sterreschans II - juni 2019 

Besluit 

1.  In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan De Sterreschans II; 

2.  Ontwerpwijzigingsplan De Sterreschans II gedurende zes weken ter inzage te 

leggen. 

 

3.4 

 

Implementatie Omgevingswet - Aanvang Omgevingsvisie 

Besluit 

1.  In te stemmen met de uitgangspunten voor de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie, als vervat in bijgevoegd raadsvoorstel; 

2.  De raad voor te stellen, in te stemmen met het opstellen van een Omgevingsvisie 

Mook en Middelaar middels bijgevoegd concept raadsvoorstel en –besluit; 

3.  Raadsvoorstel aan te passen. 

 

3.5 

 

Handhavingsbeleid 2019 e.v. 

Besluit 

1.  Het handhavings- en uitvoeringsbeleid VTH 2019 – 2023 vast te stellen; 

2.  De gemeenteraad via bijgevoegd raadsmemo te informeren over het beleid; 

3.  Het raadsmemo aan te passen en ter vaststelling aan het college voor te leggen; 

4.  Het handhavings- en uitvoeringsbeleid VTH 2019 – 2023 niet ter inzage leggen op 

grond van artikel 2 van de inspraakverordening Mook en Middelaar. 

 

3.6 

 

Gevraagde adviezen ANM 

Besluit 

1.  In te stemmen met de volgende adviesverzoeken te weten: * evaluatie 

bomenverordening en * afvalbeleid; 

2.  Prioriteit te geven aan de volgende, door de ANM zelf aangedragen, onderwerpen 

te weten: * richtlijnen werkwijze, * spoorzone en * regionale energietransitie strategie; 

3.  Te zijner tijd de ANM als 1 van de  stakeholders uit te nodigen bij het opstellen van 

het uitvoeringsprogramma Maasheggen en de Omgevingsvisie; 

4.  Bovenstaande besluitvorming per brief te communiceren met de ANM. 

 

3.7 

 

Convenant Vierdaagse 

Besluit 

1.  Bijgevoegde convenant met de Stichting De Vierdaagse te sluiten. 
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3.8 

 

Aanvraag Vonkje DGP 

Besluit 

1.  Het verzoek om een Vonkje af te wijzen. 

 

3.9 

 

Integraal Veiligheidsbeleid Mook en Middelaar 2019 en verder 

Besluit 

1.  Aan de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente 

Mook en Middelaar 2019 en verder, vast te stellen; 

2.  Raadsvoorstel aan te passen; 

3.  Akkoord te gaan met het bijbehorende uitvoeringsprogramma in bijlage 1, onder 

voorwaarde dat de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Mook en 

Middelaar 2019 en verder vaststelt. 

 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

 
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019 

  

 

 
 
 

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

secretaris                                                                 burgemeester 

 


