Gemeente Mook en Middelaar
Openbare besluitenhijst Collegevergadering
Datum

05-11-2019

Tijd
Locatie

9:00 13:00
-

Kamer gemeentesecretaris

Voorzitter
Wethouders
Secretaris

Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder

I

Opening

2

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering
Besluit
1. De besluitenhijsten van 29 oktober 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Textielinzameling 2020
Besluit
1. De inzameling via de huidige contractant Sympany met een jaar te verlengen;
2. De financiële gevolgen op te nemen in de begroting 2020, middels de eerste
MO RAP 2020.

3.2

Begrotingswijziging 2019 MGR
Besluit
1. Geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijzigingen tweede kwartaal 2019
MGR;
2. In te stemmen met het raadsmemo begrotingswijzigingen tweede kwartaal 2019
MGR';
3. Als portefeuillehouders de burgemeester en wethouder Peters aan te merken;
4. Raadsmemo (taalkundig) aan te passen.

3.3

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning kappen terrein voormalig hotel
Plasmolen
Besluit
1. Bezwaarschrift gegrond te verklaren;
2. Omgevingsvergunning aan te passen door de verleende vergunning voor het
kappen van een meerstammige beuk en een enkele vrijstaande beuk te herroepen;
3. Bezwaarmakers en vergunninghoudster te informeren.

3.4

Lidmaatschap werkgeversvereniging gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen
Besluit
1. De raad conform bijgaand raadsvoorstel te adviseren geen wensen en bedenkingen
te uiten op voorgenomen besluiten van gemeenschappelijke regelingen, waaraan de
gemeente Mook en Middelaar deelneemt of zal gaan deelnemen, om lid te worden van
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de Werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen;
2. De besturen van deze gemeenschappelijke regelingen dienovereenkomstig te
informeren.
3.5

Voordelig busabonnement ConnexxionlBreng
Besluit
Het raadsmemo vast te stellen;
2. De bijgevoegde brief aan Connexxion/Breng vast te stellen.

3.6

Principeverzoek afwijkend gebruik Middelweg 100 Molenhoek
Besluit
1. Het verzoek af te wijzen tot het gebruiken van de locatie Middelweg 100 te
Molenhoek, als kringloopwinkel en ontruimingsbedrijf;
2. In te stemmen met de brief aan de initiatiefnemer.

3.7

Aanwijzen Functionaris Gegevensbescherming (FG) BA Schijven 2019
Besluit
1. Met terugwerkende kracht per 1 februari 2019 mw. B.A. Schijven aan te wijzen als
Functionaris Gegevensbescherming voor het bestuursorgaan college en het
bestuursorgaan burgemeester, voor zover de gegevens bij respectievelijk het college
en de burgemeester berusten;
2. Dit door te geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
3. Aan de raad voor te leggen om eveneens met terugwerkende kracht, mw. BA.
Schijven aan te wijzen als Functionaris gegevensbescherming;
4. Dit na vaststelling door de raad, door te geven aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

3.8

Het aangaan van een vaststellingsovereenkomst met eigenaar Veldweg I te
Mook
Besluit
1. Bijgevoegde vaststellingsovereenkomst met de eigenaar van het perceel Veldweg 1
te Mook, aan te gaan.

3.9

Regionale raadsbijeenkomst N-Limburg 11 november 2019
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen;
2. Wethouder Baneke neemt, namens het college, deel.
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4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting

Vastgesteld in het College van burgemeester en weth uders d.d. 12 november 2019
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