Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris
Afwezig

18-06-2019
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 11 juni 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Digitale handtekening
Besluit
1. In te stemmen met de aanschaf van de digitale handtekening van ValidSign;
2. De kosten op te nemen binnen het budget digitalisering.

3.2

Jaarverslag klachtencoördinator 2018
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen;
2. Plaatsen op Lijst ingekomen stukken raad.

3.3

Principeverzoek Rijksweg 21 Molenhoek
Besluit
1. Het door de initiatiefnemer ingediende beeldkwaliteitsplan d.d. 31 oktober 2018 af te
wijzen;
2. In te stemmen met de voorgestelde zoekrichting voor vervolggesprekken met de
initiatiefnemer om tot een herontwikkeling van het perceel Rijksweg 21 te komen;
3. Deze vervolgrichting inhoud te geven door de volgende drie producten op te vragen,
waar gemeentelijke goedkeuring op is vereist: een erfinrichtingsplan; een (vernieuwd)
stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp en een onderbouwing op het gewenste
woningbouwprogramma;
4. De initiatiefnemer hierover te informeren middels bijgevoegde brief.

3.4

Opstellen grondstoffenplan 2020
Besluit
1. In te stemmen met het opstellen van een grondstoffenplan voor de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen;
2. Daarvoor opdracht te verlenen aan Avalon Advies;
3. In de zomernota 2019 de raad voor te stellen de kosten ad € 12.000 ten laste van
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de voorziening egalisatie afvalstoffen te brengen;
4. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegd raadsmemo;
5. Raadsmemo aan te passen.
3.5

Raadsmemo handhaving fysieke leefomgeving
Besluit
1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsmemo over de handhaving in de fysieke
leefomgeving gemeente Mook en Middelaar en bijbehorende bijlagen;
2. Raadsmemo aan te vullen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 25 juni 2019

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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