
Gemeente Mook en Middelaar 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 10-12-2019 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Kamer gemeentesecretaris 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 
Wethouders G.  Wien  hoven, drs. K. Peters en P. Baneke 
Secretaris J.M.G. Smits-de Kinkelder 

I Opening 

2.1 Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 3 december 2019 vast te stellen. 

3 Openbare agendapunten 

3.1 Brief ANM t.a.v. bomenverordening 

Besluit 

1. In te stemmen met de brief aan de Adviesraad Natuur en Milieu als algemene 
reactie op het verkregen adviesrapport; 

2. Brief aan te passen. 

3.2 Onderwijsachterstandenbeleid: intensivering peuteropvang 2020 

Besluit 

1. De notitie Peuteropvang: intensivering 2020' vast te stellen; 

2. De uitgangspunten voor de Organisatie en financiering van de peuteropvang voor de 
komende jaren vast te leggen. 

3.3 Anterieure Overeenkomst Rijksweg 95 Mook 

Besluit 

1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de ruimtelijke ontwikkeling aan 
de Rijksweg 95 te Mook. 

3.4 Evaluatie en vervolg ondersteuning Maas buren 
Besluit 

1. "Maasburen" voor 2 jaar te ondersteunen door middel van een vaste 
contactpersoon; 

2. De licentiekosten voor de jaren 2020 en 2021 ad € 3.250 per jaar te betalen uit het 
budget "vrijwilligersondersteuning"; 

3. In de loop van 2021 een harde evaluatie over de gehele periode (vanaf het begin) 
aan het college voor te leggen; 

4. Op korte termijn de criteria en de  format  voor deze evaluatie aan het college ter 
vaststelling voor te leggen; In ieder geval het aantal unieke bezoekers per maand te 
duiden; 
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5. Het werkbudget van maximaal € 1.000 per jaar, ingaande 2020 structureel, te laten 
vervallen; 

6. Ambtelijk (binnen formatie burgerparticipatie) te bezien hoe en op welke wijze 
Maasburen" meer door de gemeente kan worden ingezet. 

3.5 Uitvoeringsovereenkomst muziekgezelschappen 

Besluit 

1. In te stemmen met de overeenkomst; 

2. Culturele subsidies van de provincie Limburg in beeld te brengen en het overzicht 
terug te leggen bij het college; 

3. Indien mogelijk betreffende subsidies aan te vragen. 

3.6 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 

Besluit 

1. Het Integriteitsbeleid, de Gedragscode en de lokale regelingen definitief vast te 
stellen, onder intrekking van de huidige lokale regelingen. 

4 Uitwisselen informatie college 

5 Uitnodigingen 

6 Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en d.d. 16 december 2019 I ethouders 
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