
• Benoeming raadscommissielid mevrouw H. Roozendaal 
• Ontheffing ingezetenschap wethouder K. Peters

Voor 14 mei staan op de raadsagenda de volgende onderwerpen:
• Beëdiging wethouder P. Baneke 
• Beëdiging raadscommissielid mevrouw H. Roozendaal

Houd de website in de gaten voor de meest actuele informatie over de 
live uitzendingen van de raads- en commissievergaderingen. Voor meer 
informatie of vragen kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@
mookenmiddelaar.nl. 

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande 
adressen. Aanvullende informatie kunt u vinden op www.mookenmiddelaar.nl/ 
actueel/bekendmakingen. De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in 
het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, informatie over meldingen 
kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

AFGEWEZEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Witteweg 19 Plasmolen uitdiepen bestaand bijgebouw.
• Witteweg 19 Plasmolen plaatsen erfafscheidingen, wijzigen natuurlijk  
 talud en plaatsen watersteiger.
 
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Veldweg 1 Mook gewijzigd uitvoeren nieuw te bouwen woning.
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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 
08.30 tot 16.30 en op vrijdag van 08.30 tot 12.30.  
Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl

Heeft u geldzorgen? Ook tijdens de Corona-crisis kunt u bij 
Stichting SchuldHulpBuddy (SSHB) terecht voor ondersteuning!
Lukt het u niet meer om rond te komen? Weet u niet 
meer hoe u uw financiële administratie op orde 
moet krijgen? Lopen aanmanings- en incasso- 
kosten op omdat u niet meer aan uw betalings-
verplichtingen kunt voldoen of dreigt u afgeslo-
ten te worden van gas, water of licht? De vrijwil-
ligers van de SSHB (buddy’s) staan voor u klaar 
om u te helpen, ook als uw financiële problemen 
veroorzaakt worden door de Corona-crisis. Onze 
dienstverlening loopt momenteel wel anders dan 
anders. Buddy’s leggen geen huisbezoeken af, 
maar nemen per e-mail, telefoon of beeldbellen 
contact met u op.

Wat kunt u doen om financiële problemen door 
de Corona-crisis te voorkomen?
Door de Corona-crisis kunnen uw inkomsten 
plotseling flink teruglopen. Hierdoor bestaat de 
kans dat u financiële problemen krijgt. Wat kan 
helpen, is ervoor zorgen dat u overzicht blijft 
houden op uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt 

u bijvoorbeeld doen door een huishoudbudget 
te maken. Als het u door de Corona-crisis niet 
meer lukt uw rekeningen op tijd te betalen, 
kunt u uitstel van betaling of een betalings- 
regeling aanvragen. De meeste bedrijven hebben 
begrip voor de situatie en zijn vaak bereid om 
samen met u naar oplossingen te zoeken. Meer 
tips vindt u op www.schuldhulpbuddy.nl/corona. 

Wilt u meer informatie over de dienstverlening 

van de SSHB en hoe u zich hiervoor kunt aan-
melden? Voor vragen over Stichting Schuld-
HulpBuddy kunt u bellen naar 06 - 130 817 34 
of een e-mail sturen naar info@sshb.nl. Of kijk op 
www.schuldhulpbuddy.nl. 
Twijfelt u of u hulp nodig heeft? Doe de test op 
www.geldfit.nl. Als blijkt dat u hulp nodig heeft, 
wordt u doorverwezen naar SSHB. Afhankelijk 
uw situatie verwijst SSHB u door naar PLAN-
groep, de schuldhulpverlener van de gemeente.

Neemt u voor het nieuws rondom het coronavirus regelmatig een 
kijkje op onze website 

www.mookenmiddelaar.nl/actueel/coronavirus_42920/. 
U treft daar veel antwoorden op vragen aan.

Informatie Corona virus

RAADS- EN COMMISSIEVERGADERINGEN 
In verband met de coronacrisis vinden de komende raads- en commissie-
vergaderingen digitaal plaats. De agenda, voorstellen en conceptbesluiten 
staan op de gemeentelijke website www.mookenmiddelaar.nl.
De vergaderingen worden live uitgezonden, online en op televisie via om-
roep GL8. Houd de website in de gaten voor de actuele informatie hierover. 

Het vergaderschema tot en met 4 juni ziet er als volgt uit:
• Raadsvergaderingen: dinsdag 12 en donderdag 14 mei 2020 om 19.30 uur  
• Commissie Samenleving: dinsdag 26 mei om 19.30 uur
• Commissie Grondgebied: woensdag 27 mei om 19.30 uur
• Raadsvergadering: donderdag 4 juni om 19.30 uur

Spreekrecht
In verband met het digitaal vergaderen wijzigt het spreekrecht tijdelijk.  
De tekst die u wilt inspreken wordt namens u in de vergadering voorge-
lezen.Wilt u gebruik maken van het spreekrecht over een van de onder-
staande onderwerpen, dan kunt u dit uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de 
vergadering laten weten aan de griffier, schriftelijk, of per e-mail:
griffier@mookenmiddelaar.nl, onder vermelding van uw naam, adres en tele- 
foonnummer. De tekst die u wilt inspreken dient meegezonden te worden 
en mag maximaal 700 woorden bevatten. De griffier zal namens de in-
spreker de tekst voorlezen in de vergadering. De betreffende tekst wordt 
voor de vergadering toegevoegd aan de raadsstukken.

Raadsvergaderingen 12 en 14 mei
De onderwerpen die op de raadsagenda staan voor 12 mei zijn:
• Vaststelling Tijdelijke wijziging Reglement van Orde Mook en Middelaar 2020 
• Project Regeling Reductie Energiegebruik 
• MARN en de energietransitie 
• Definitieve Uitgangspuntennotitie RES
• Ondergrondse glascontainers plein Mook
• Benoeming vervangend wethouder P. Baneke i.v.m. tijdelijke vervanging  
 wegens ziekteverlof
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