Gemeente Mook en Middelaar
Openbare besluitenhijst Collegevergadering
Datum

29-10-2019

Tijd

9:00-13:00

Locatie

Kamer gemeentesecretaris

Voorzitter

Burgemeester mr. drs. W. Gradisen

Wethouders

G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke

Secretaris

J.M.G. Smits-de Kinkelder

I

Opening

2

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering
Besluit
1. De besluitenlijsten van 22 oktober 2019 vast te stellen.

3
3.1

Openbare agendapunten
Jaarplan en begroting Visit Arnhem Nijmegen
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.2

Uitvoering Lokaal Sportakkoord
Besluit
1. In te stemmen met de inhoud van het Lokaal Sportakkoord Mook en Middelaar;
2. Eventuele aanpassingen aan het Lokaal Sportakkoord te mandateren aan het
afdelingshoofd Samenleving;
3. In te stemmen met het aanvragen van het uitvoeringsbudget ad € 10.000;
4. De intentieverklaring te ondertekenen en digitaal terug te sturen aan de Vereniging
Sport en Gemeenten.

3.3

Principeverzoek wijziging bestemming bedrijventerrein Hoeveveld Molenhoek
Besluit
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de initiatiefnemers om de
bestemming van (een deel van) bedrijventerrein Hoeveveld aan te passen naar
Wonen met een brede aan-huis-verbonden-beroep/bedrijf-regeling;
2. Brief aan de initiatiefnemers aan te passen.

3.4

Aanvragen omgevingsvergunning werkzaamheden op/achter Witteweg 19 in
Plasmolen
Besluit
1. Weigering omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een
botenloods met bijbehorende botenhelling op en achter het perceel aan de Witteweg
19 in Plasmolen, door middel van het (concept-)ontwerpbesluit met kenmerk
M_HZWABO-201 9-0022;
2. Weigering omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een
aanlegsteiger, het plaatsen van een erfafscheiding en het in gebruik nemen van het
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talud voor privédoeleinden gelegen tussen het perceel aan de Witteweg 19 in
Plasmolen en de Mookerplas, door middel van het (concept-)ontwerpbesluit met
kenmerk M HZWABO-201 9-0053;
3. De raad, door middel van bijgevoegd (concept-)raadsvoorstel, voor te stellen een
ontwerp verklaring van geen bedenking te weigeren voor de besluiten genoemd onder
1 en 2;
4. Het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving te mandateren de
ontwerpbesluiten, genoemd onder 1 en 2, te ondertekenen en namens het college ter
inzage te leggen, zodra de gemeenteraad een ontwerp verklaring van geen
bedenkingen heeft geweigerd;
5. Het afdelingshoofd van de afdeling Samenleving te mandateren de definitieve
besluiten omgevingsvergunning te nemen, indien na de terinzagelegging geen
zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten zijn ingekomen.
3.5

Voortgang mobiliteitsplan
Besluit
1. Informatie voor kennisgeving aan te nemen;
2. In te stemmen met het raadsmemo en vermelde datum aan te passen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en Wethouders d.d. 5 november 2019

/
J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris

/ Z
mr. drs.W. Gradisen
burgemeester
/
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