Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

16-04-2019
9:00 - 12:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven, drs. K. Peters en S. Doorenbos MSc
J.M.G. Smits-de Kinkelder

1

Opening

2

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering
Besluit
1. De besluitenlijsten van 9 april 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

B&W advies ledenraadpleging beleidsplan CvA
Besluit
1. In te stemmen met het beleidsplan CvA.

3.2

Onkostenvergoeding raad en WKR
Besluit
1. De gemeente Beesel te steunen bij het voorgestelde verzoek aan het ministerie
BZK om maatregelen te treffen om het geconstateerde negatieve effect van de
onkostenvergoedingen voor raadsleden met betrekking tot de werkkostenregeling voor
kleine gemeenten weg te nemen.

3.3

Raadsvragen art. 44 grondtransacties Spijkerweg
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording;
2. De beantwoording aan te passen.

3.4

BenW 10042019 Gasinkoop 2018 vergroening
Besluit
1. In te stemmen met het inkopen van certificaten van een duurzaam project in
Rwanda.

3.5

BWA Raadsvragen mountainbike route
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording;
2. De beantwoording aan te passen.
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3.6

Gemeenschapshuis Mook; grondruil en bestemmingsplan
Besluit
1. In te stemmen met de ruil van gronden rondom het gemeenschapshuis Mook,
conform het voorstel van de memo aan de eigenaar/exploitant van het
gemeenschapshuis van 14 februari 2019;
2. De voorgenomen grondruil te toetsen bij de gemeenteraad via een wensen en
bedenkingenprocedure;
3. In te stemmen met het raadsvoorstel en –besluit ten aanzien van de wensen en
bedenkingen procedure;
4. Het raadsvoorstel aan te passen;
5. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan voor het
gemeenschapshuis van Mook, bestemmingsplan Groesbeekseweg 3;
6. Te starten met de procedure van het bestemmingsplan Groesbeekseweg 3 en het
ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
7. Betreffend raadsmemo over de overeenkomst van december 2016 tussen exploitant
en de gemeente, samen met het huurcontract, toevoegen aan de documenten.

3.7

Principeverzoek Eindweg 15a Middelaar
Besluit
1. In te stemmen met de definitie ‘renovatie’;
2. Het principeverzoek af te wijzen op basis van de omvang van de herbouw;
3. In te stemmen met de brief "Principebesluit bijgebouw Eindweg 15a".

3.8

Straatnaamgeving snelfietsroute
Besluit
1. Tot het benoemen van de straatnaam “Maasvalleipad” in de woonplaats Mook,
zijnde een onderdeel van de snelfietsroute op het grondgebied van de gemeente Mook
en Middelaar, gesitueerd vanaf fietsbrug over de Maas tussen gemeentegrens met
Cuijk en via de spoortunnel tot aan Lindenlaan Molenhoek, zoals in blauwe kleur
aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlage;
2. Tot het benoemen van de openbare ruimtenaam "Veldwegpad" in de woonplaats
Mook, zijnde het fietspad welk de verbinding vormt tussen Veldweg en Maasvalleipad
gelegen naast het sportpark, zoals in rode kleur aangegeven in de bij dit besluit
behorende bijlage.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2019

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris

mr. drs. W. Gradisen
burgemeester
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