Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris
Afwezig

16-07-2019
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven en drs. K. Peters
J.M.G. Smits-de Kinkelder
S. Doorenbos MSc

1

Opening

2

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

3

Openbare agendapunten

3.1

Aanwijzingsbesluit plaatsvervangers van de secretaris van de commissie van
advies voor de bezwaarschriften
Besluit
1. Mevrouw mr. N. Schreuder aan te wijzen als secretaris van de commissie van
advies voor de bezwaarschriften;
2. Mevrouw T. Lucassen aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de
commissie advies op de bezwaarschriften, voor de periode 1 augustus 2019 tot en met
1 december 2019;
3. De concern jurist en de bestuurskundig adviseur van de gemeente Mook en
Middelaar aan te wijzen als plaatsvervangend secretaris van de commissie advies op
de bezwaarschriften, vanaf 1 september 2019;
4. Per 1 augustus 2019 het ‘aanwijzingsbesluit secretaris van de commissie van
advies voor de bezwaarschriften en plaatsvervanger’ d.d. 8 januari 2019 in te trekken.

3.2

Herijking regionale structuurvisie wonen Noord Limburg
Besluit
1. In te stemmen met het raadsmemo over de herijking van de regionale structuurvisie
wonen Noord Limburg.

3.3

Instellen bezwaar subsidie viaduct Heumensebaan Molenhoek
Besluit
1. (Pro forma) bezwaar in te dienen, tegen de afwijzing van Gedeputeerde Staten van
de provincie Limburg om de looptijd van de subsidie voor het project ‘Verbeteren
bereikbaarheid station Mook per fiets gemeente Mook en Middelaar’, te verlengen;
2. In te stemmen met het pro forma bezwaarschrift, zoals opgenomen onder Bijlage 1;
3. Mandaat te verlenen aan het afdelingshoofd Samenleving voor het indienen van de
nadere gronden, als bedoeld onder beslispunt 1.
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3.4

Principeverzoek Riethorsterweg C1056 2-onder-1-kapwonigen
Besluit
1. In te stemmen met het verzoek tot het bouwen van 2-onder-1-kapwoningen aan
locatie langs de Riethorsterweg in Plasmolen, conform het inrichtingsplan (bijlage 1);
2. Initiatiefnemer hierover te informeren (brief bijlage 2).

3.5

Samenwerking Erfgoedplatform Mook en Middelaar
Besluit
1. Aangepaste brief aan het Erfgoedplatform te versturen, waarbij het Dagelijks
Bestuur wordt uitgenodigd voor een gesprek met de burgemeester, wethouder Peters
en ambtelijke contactpersoon;
2. Brief ter vaststelling voor te leggen aan de burgemeester en wethouder Peters.

3.6

Vaststelling bestemmingsplan Bracamonteweg 9 Mook
Besluit
1. Kennis te nemen van de Nota zienswijzen en de ambtshalve wijzigingen behorende
bij het bestemmingsplan Bracamonteweg 9 Mook;
2. De Nota van zienswijzen aan te passen;
3. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Bracamonteweg 9 Mook gewijzigd
vast te stellen.

3.7

Principeverzoek Stationsstraat 46 Molenhoek
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om twee
levensloopbestendige woningen (twee-onder-een-kap) op het perceel aan de
Stationsstraat 46 te Molenhoek te realiseren;
2. Akkoord te gaan met de brief "Principebesluit Stationsstraat 46 Molenhoek" (bijlage
3).

3.8

Ledenraadpleging Cao Gemeenten 2019-2020
Besluit
1. Om vóór 6 september a.s. positief te adviseren op de ledenraadpleging over het
principeakkoord over de CAO Gemeenten 2019-2020.

3.9

Verkoop aandelen in LeisureLands door gemeente Brummen
Besluit
1. Af te zien van aanschaf aandelen in LeisureLands van de gemeente Brummen.
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4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2019

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