Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

28-04-2020
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

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
1. De openbare besluitenlijst van 21 april 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Meerjarenproductbegroting 2021-2024 inclusief begrotingswijziging 2020 van de
vervoersorganisatie AVAN
Besluit
1. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
a. de meerjarenbegroting 2021 – 2024 inclusief de begrotingswijziging 2020 voor
kennisgeving aan te nemen;
b. de begrotingswijziging voor 2020 – 2024 met betrekking tot het beleggen van de
regietaken voor kennisgeving aan te nemen;
c. geen zienswijze in te dienen;
2. Raadsvoorstel aan te passen.

3.2

Plan van aanpak inwonerparticipatie
Besluit
1. Het plan van aanpak inwonerparticipatie, waarin vanaf 2020 verbeteringen zijn
opgenomen ten aanzien van inwonerparticipatie, voor kennisgeving aan te nemen.

3.3

Bestemmingsplan Dorpsstraat 58 Middelaar
Besluit
1. Met het raadsvoorstel om het definitieve bestemmingsplan Dorpsstraat 58
Middelaar ongewijzigd vast te stellen, in te stemmen;
2. Raadsvoorstel aan te passen.

3.4

Herinrichting Raadhuisplein en omgeving
Besluit
1. Met de financiële eindrapportage van het project herinrichting omgeving N271 te
Mook, in te stemmen;
2. Het resterend bedrag van circa € 37.000 van het krediet in te zetten voor het
herstraten van een deel van De Hove;
3. Een bedrag van € 7.250 vanuit de voorziening Rationeel wegbeheer in te zetten ten
behoeve van het herstraten van De Hove;
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4. Een bedrag van € 5.000 vanuit het krediet Vervanging riool in te zetten ten behoeve
van het herstraten van De Hove;
5. Met het raadsvoorstel, waarin wordt gevraagd om het resterende bedrag van het
krediet ‘herinrichting omgeving N271 te Mook’ in te zetten voor het herstraten van de
De Hove, in te stemmen.
3.5

Principeverzoek Middelweg 12a te Molenhoek
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om één burgerwoning op het
perceel aan de Middelweg 12a (zijde Fanciscanessenstraat) te Molenhoek te
realiseren;
2. Met de brief “Principebesluit Middelweg 12a te Molenhoek" in te stemmen;
3. Brief aan te passen.

3.6

Principeverzoek Middelweg 98-100 Molenhoek
Besluit
1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om woningbouw, in de vorm
van twee appartementencomplexen, op het perceel aan de Middelweg 98-100 te
Molenhoek te realiseren;
2. Met de brief “Principebesluit Middelweg 98-100 Molenhoek” in te stemmen.

3.7

Raadsmemo corona-crisis nr. 5
Besluit
1. Met raadsmemo Corona-crisis nummer 5 in te stemmen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2020

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