Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

19-03-2020
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder

1

Opening

2

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
1. De openbare besluitenlijst van 10 maart 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Besluit hogere grenswaarde wet geluidhinder
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Vaststelling hogere waarden voor de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder, voor
locatie Rijksweg 95 te Mook;
2. Het ontwerpbesluit voor zes weken voor zienswijzen ter inzage te leggen.

3.2

Raadsmemo m.b.t. eventuele invoering en handhaafbaarheid van JA/JA-stickers
Besluit
1. Het raadsmemo m.b.t. eventuele invoering en handhaafbaarheid van JA/JAstickers door de gemeente Mook en Middelaar vast te stellen;
2. Het raadsmemo aan te passen;
3. Het raadsmemo voor te leggen aan de raad.

3.3

Project Regeling Reductie Energiegebruik
Besluit
1. Met het ‘Projectvoorstel Regeling Reductie Energiegebruik’ in te stemmen;
2. Met het uitkeren van een voorschot uit de Regeling Reductie Energiegebruik
aan de Stichting Duurzaam Mook en Middelaar in te stemmen;
3. Met het raadsvoorstel om het college te mandateren om de uitkering Regeling
Reductie Energiegebruik uit te geven in het kader van de uitvoering van het
project Regeling Reductie Energiegebruik, in te stemmen.

3.4

Ontmoeting, informatie en advies Mook
Besluit
1. Een positieve grondhouding uit te spreken voor de activiteiten van de
Werkgroep Seniorvriendelijke Gemeente;
2. De brief met de gemeentelijke reactie vast te stellen.
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3.5

Aanbesteding AVAN 2020
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen;
2. Raadsmemo aan te bieden aan de gemeenteraad.

3.6

Ondergrondse glascontainers plein Mook
Besluit
1. In te stemmen met het plaatsen van ondergrondse containers op het plein voor
winkelcentrum Mook;
2. Het krediet te voteren middels raadsvoorstel.

3.7

MARN en de energietransitie
Besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van Berenschot "MARN en de
energietransitie" en de brief van Dagelijks Bestuur van de MARN;
2. In te stemmen met de reactie zoals verwoord in conceptbrief;
3. Conceptbrief aan te passen;
4. Het Raadsvoorstel met aangepaste brief ter kennisgeving naar de
gemeenteraad te sturen;
5. Het collegestandpunt middels raadsvoorstel voor te leggen aan de
gemeenteraad met het verzoek om daarmee in te stemmen.

3.8

Strategische agenda Mook en Middelaar
Besluit
1. Strategische agenda vast te stellen;
2. In te stemmen met het raadvoorstel om de Strategische agenda ter
kennisgeving te verzenden aan de raad;
3. In te stemmen met het raadsvoorstel om de raad te verzoeken in te stemmen
met de vervolgaanpak Proef Plasmolen;
4. In te stemmen met het technisch voorzitterschap van het platform Proef
Plasmolen door wethouder economische zaken en ambtelijke ondersteuning
door ambtenaar economische zaken;
5. De uitvoeringskosten voor Proef Plasmolen á €100.000 te dekken uit het
krediet Masterplan Plasmolen;
6. De kosten voor de ambtelijke ondersteuning in 2020 á €220.000 te dekken uit
het krediet Strategische agenda.

3.9

Leerlingenvervoer in verband met Corona-maatregelen
Besluit
1. Gedurende de Corona-maatregelen het leerlingenvervoer (taxi) voort te zetten
voor leerlingen van ouders met vitale beroepen of op indicatie van het Sociaal
Team.
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4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 24 maart 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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mr. drs. W. Gradisen
burgemeester

