Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

04-02-2020
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 28 januari 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

BWA verplicht vignet mountainbikers
Besluit
1. Niet in te stemmen met het mogelijk maken van een verplicht vignet voor
mountainbikers op de grond van Natuurmonumenten.

3.2

Besluit Hogere waarde Wet geluidshinder Rijksweg 8 te Molenhoek
Besluit
1. In te stemmen met het bijgevoegde Besluit hogere grenswaarde voor de ten
hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder, voor locatie
Rijksweg 8 te Molenhoek;
2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijzen-nota voor het ontwerpbesluit.

3.3

Aangenomen motie gemeente Bergen (NH) inzake 5G-antennes
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.4

Hospice Mook
Besluit
1. In te stemmen met de concept brief als reactie op de brief van de advocaat van de
initiatiefnemer van het Hospice;
2. Brief aan te passen.

3.5

Memo Terugkoppeling Vonkjes
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.
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3.6

Nader onderzoek zelfevaluaties reisdocumenten en BRP
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.7

Wijziging tarief legesverordening 2020
Besluit
1. Het tarief onderdeel 1.9.3 van de tarieventabel Legesverordening gemeente Mook
en Middelaar 2020 te wijzigen van € 12,70 naar € 13,80;
2. Het tarief onderdeel 1.9.4 van de tarieventabel Legesverordening gemeente Mook
en Middelaar 2020 te wijzigen van € 12,70 naar € 13,80;
3. De gewijzigde tarieven te publiceren en bekend te maken.

3.8

Rapportage zelfevaluatie Reisdocumenten 2019
Besluit
1. Kennis te nemen van de resultaten van de jaarlijkse (zelf)evaluatie Reisdocumenten
en het uittreksel te ondertekenen;
2. Kennis te nemen van het Verantwoordingsrapportage ENSIA en het uittreksel te
ondertekenen;
3. Kennis te nemen van de Managementrapportage Evaluatie Reisdocumenten.

3.9

Zonnepanelen gemeentewerf
Besluit
1. Te besluiten dat het dak van de gemeentewerf wordt gebruikt voor het
aanleggen van een zonnestroominstallatie (zonnepanelen);
2. In te stemmen met de keuze om een deel van de zonnepanelen te benutten
als compensatie voor de energiebehoefte van de nieuwe fietsbrug Cuijk-Mook;
3. Te besluiten de zonnestroominstallatie in eigen beheer te financieren, te
ontwikkelen en te exploiteren voor het opwekken van duurzame energie;
4. De gemeenteraad voor te stellen voor de investering een krediet te voteren
van € 80.000, met een afschrijvingstermijn van 25 jaar, en de financiële effecten
op te nemen in de begroting 2021;
5. Het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen;
6. Voor een goede communicatie richting coöperatie e.a. zorg te dragen.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 11 februari 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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