Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris
Afwezig

25-06-2019
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 18 juni 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

BWA vervangingsplan Openbare verlichting 2019
Besluit
1. Toestemming te geven voor het aanbesteden en in opdracht geven van het
vervangingsplan OVL 2019.

3.2

BWA wegenonderhoud
Besluit
1. In te stemmen met de aanbesteding van het wegenonderhoud zoals omschreven;
2. Toestemming te geven om, na aanbesteding, opdracht te geven aan de economisch
meest voordelige inschrijver voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

3.3

Principeverzoek Dorpsstraat 20a Middelaar (Garagebedrijf Van Duijnhoven)
Besluit
1. Onder voorwaarden, in te stemmen met het principeverzoek voor de realisatie van
een parkeerplaats aan de achterzijde van het bedrijf aan de Dorpsstraat 20a te
Middelaar;
2. In te stemmen met de bereidheid om, vooruitlopend op een herziening van het
bestemmingsplan, dan wel het verlenen van een ‘projectafwijkingsbesluit’, een tijdelijke
omgevingsvergunning af te geven voor de termijn die nodig is om deze toestemming te
verkrijgen, met een maximale termijn van twee jaar;
3. In te stemmen met de conceptbrief aan de initiatiefnemer.

3.4

Principeverzoek Kerkstraat 4-6 te Mook
Besluit
1. Onder voorwaarden, in te stemmen met het principeverzoek voor Kerkstraat 4-6 te
Mook en medewerking te verlenen aan het toevoegen van 2 zelfstandige
wooneenheden en 2 onzelfstandige wooneenheden op het adres Kerkstraat 4-6 te
Mook;
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2. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief;
3. Conceptbrief aan te passen en aan te scherpen voor wat betreft de voorwaarden.
3.5

Begroting 2020 IWGM
Besluit
1. In te stemmen met bijgaande ontwerpbegroting 2020 van de IWGM;
2. Daarbij de volgende zienswijze in te dienen:
A. Het college heeft kennis genomen van de begroting 2020;
B. Het college heeft kennis genomen van de afname van de Wsw-populatie en de
bezuinigingen op de rijksbijdragen en de daaruit voortvloeiende te verwachten
exploitatiekosten;
C. Het college verzoekt de IWGM om samen met de gemeenten een nieuw
meerjarenbeleidsplan op te stellen en daarbij alle mogelijkheden tot verbetering van het
financiële resultaat te betrekken.

3.6

Antwoorden op vragen fracties Jaarstukken 2018
Besluit
1. Met inachtname van enkele aanpassingen en wijzigingen, in te stemmen met de
beantwoording van de vragen over de jaarrekening 2018;
2. Wethouder Wienhoven te mandateren voor eventuele nagekomen tekstuele
wijzigingen;
3. De vastgestelde antwoorden te verstrekken aan de raads- en commissieleden.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 2 juli 2019

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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