Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris
Afwezig

09-07-2019
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven
J.M.G. Smits-de Kinkelder
S. Doorenbos MSc en drs. K. Peters

1

Opening

2

Besluitenlijsten

2.1

Vaststellen besluitenlijsten collegevergadering 2 juli 2019
Besluit
1. De besluitenlijsten van 2 juli 2019 vast te stellen.

2.2

Vaststellen besluitenlijst collegevergadering 4 juli 2019
Besluit
1. De vertrouwelijke besluitenlijst van 4 juli 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Wijzigingsplan Riethorsterweg 19 Plasmolen
Besluit
1. Het wijzigingsplan Riethorsterweg 19 Plasmolen, ten opzichte van het
ontwerpwijzigingsplan, ongewijzigd vast te stellen;
2. Het wijzigingsplan Riethorsterweg 19 Plasmolen gedurende zes weken voor beroep
ter inzage te leggen.

3.2

Concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp
Besluit
1. De concept-verordening “maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Mook en Middelaar 2020” vast te stellen;
2. De concept-verordening “maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente
Mook en Middelaar 2020” zes weken ter inzage te leggen;
3. Het memo aan de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen.

3.3

Proces Lokaal Sportakkoord
Besluit
1. Het raadsmemo vast te stellen;
2. Het raadsmemo ter kennisname aan de raad te sturen.
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3.4

Kerkstraat-Rijksweg te Mook; wijzigingsprocedure tbv één woning
Besluit
1. In te stemmen met het concept ontwerp-wijzigingsplan Kerkstraat / Rijksweg;
2. In te stemmen met de concept anterieure overeenkomst aangaande het
wijzigingsplan Kerkstraat / Rijksweg;
3. De concept anterieure overeenkomst in technische zin aan te passen zodat naast
de legeskosten, alle overige plankosten ed worden doorbelast;
4. Na ondertekening van de anterieure overeenkomst te starten met de planprocedure
van het wijzigingsplan;
5. In te stemmen met het ontwerpbesluit “hogere waarde wet geluidshinder” voor de
nieuwe woning;
6. Gelijktijdig met het ontwerpwijzigingsbesluit het ontwerpbesluit “hogere waarde wet
geluidshinder” ter inzage te leggen.

3.5

Beantwoording artikel 44 vragen over herontwikkeling Groesbeekseweg 19 te
Mook
Besluit
1. In te stemmen met de beantwoording van de artikel 44 vragen over de
Groesbeekseweg 19 te Mook;
2. Het concept raadsmemo aan te passen.

3.6

Brief GS inzake subsidie coöperatieve energieprojecten
Besluit
1. De brief (met als kenmerk MM19008789) te versturen aan het college van
Gedeputeerde Staten.

3.7

BWA Bewegwijzeringsplan
Besluit
1. Het toeristisch bewegwijzeringsplan vast te stellen;
2. Bij het toevoegen van bedrijven aan het toeristisch bewegwijzeringsplan de
volgende criteria te hanteren:
a. Het gaat om een maatschappelijke voorziening;
b. Het gaat om een toeristisch recreatief bedrijf;
c. Naar iedere locatie (adres) slechts 1 vermelding;
3. In te stemmen met de offerte voor de plaatsing van de borden á € 20.914,65;
4. In te stemmen met de voorwaarde dat ondernemers slechts kunnen worden
opgenomen in het bewegwijzeringsplan als zij een onderhoudscontract afsluiten bij
Revis;
5. In te stemmen met de jaarlijkse onderhoudskosten voor de gemeente á € 1.760.
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4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 16 juli 2019

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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