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Besluitenlijst
1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij
deelt mee dat een bericht van verhindering is ontvangen van mevr. De Vito (VVD).

2.

Vragenuur
-Mevrouw van den Bergh vraagt n.a.v. de snelfietsroute trajectdeel Middelweg hoe
het kan dat niet bekend was dat dit stuk Middelweg een asfaltlaag heeft van slechts 3
cm en wat de financiële consequenties hiervan zijn voor de gemeente.
Wethouder Baneke antwoordt dat proefboringen dit niet hadden uitgewezen en dat er
geen historische gegevens aanwezig zijn. De situatie heeft in het voordeel gewerkt,
omdat er nu een infiltratielaag aangebracht kon worden. Er zijn geen financiële
consequenties aan verbonden vanwege de omschrijving in het bestek.
-Mevrouw van den Bergh vraagt wat de gemeente kan doen om de overlast van stank
en herrie van het bedrijf Coatinc tegen te gaan. En wat burgers hieraan kunnen doen.
De portefeuillehouder de heer W. Gradisen geeft een uitgebreid antwoord,. Er is
opdracht gegeven tot verscherpt toezicht. Het onderwerp komt t.z.t. terug in de
commissie, waarbij medewerkers van RUD /GGD uitgenodigd worden aanwezig te
zijn.

3.

Spreekrecht burgers
Hiervoor heeft zich niemand gemeld.

4.

Vaststelling agenda
Mevrouw Doorenbos deelt mee dat haar fractie een motie wil indienen die verband
houdt met agendapunt 16, maar ook als motie vreemd aan de orde van de dag
behandeld kan worden. Besloten wordt de motie te behandelen bij agendapunt 16.
Hetzelfde geldt voor een motie van de fractie van de VVD.
De agenda wordt met inachtneming hiervan vastgesteld.
Als voorkeursfractie wordt de fractie van DGP getrokken.

5.

Vaststelling besluitenlijst:
-de besluitenlijsten van de raad van 12 en 13 juli wordt ongewijzigd vastgesteld.
-de adviezenlijsten van de commissie Samenleving van 5 september 2017 en van de
commissie Grondgebied van 6 september 2017 worden voor kennisgeving
aangenomen.

6.

Controlelijst.
De controlelijstlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

7..

Voorlopige Planning Raad (VPR)
De VPR wordt voor kennisgeving aangenomen

8.

Lijst van ingekomen stukken
-Op verzoek van de heer Tonnaer wordt de memo over de ontwikkeling van de
supermarkt Rijksweg 121 geagendeerd voor de commissievergadering
-Op verzoek van de fracties van ZZP en VVD wordt het financieel overzicht Hart van
Mook geagendeerd voor de commissievergadering.
- Mevrouw Van den Bergh vraagt n.a.v. berichten over puin op het weggetje naar het
bos of er alternatieven zij. De Burgemeester heeft deze vraag bij de ambtelijke
organisatie neergelegd. Bij navraag is gebleken dat het aangebrachte menggranulaat
conform landelijke wetgeving is. Er mag een percentage afval in het granulaat zitten.
De vraag is of dit granulaat op bepaalde plaatsen wenselijk is. In een bos is het
wellicht beter om fijner granulaat te gebruiken. Dit schijnt echter een beduidend
hogere meerprijs met zich mee te brengen. Dit zal de komende periode onderzocht
worden en zal enige tijd vergen.
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9.

Mededelingen
Mevrouw van den Bergh wil een opmerking maken n.a.v. agendapunt 12

10.

Archiefverordening
De verordening wordt conform het voorstel vastgesteld.
Verordening vertrouwenscommissie
De verordening wordt conform het voorstel vastgesteld.

11.

12.

Sloop opstallen Rijksweg 84
Mevrouw Van den Bergh vraagt of het geraamde budget van 60.000,- alle kosten
omvat of dat er nog onverwachte kosten kunnen komen. Tevens vraagt zij waarom
nummer 86 niet meegenomen wordt. Wat gaat de grond opleveren zonder of met de
opstal?
Wethouder Wienhoven antwoordt dat een en ander uitgebreid in de commissie aan
de orde is geweest. Van de kosten is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt.
Als betrokkenen van het buurpand daar behoefte aan hebben, kunnen zij contact
opnemen met de gemeente.
De fractie van de VVD is, alles overwegende, niet overtuigd en wil geacht worden te
hebben tegengestemd.

13.

Gemeenschappelijke Regeling Uitvoeringsdienst Noord Limburg (GR RUD LN)
Het besluit wordt conform het voorstel vastgesteld.

14.

Benoeming F.N. Dillerop tot commissielid
Na een korte schorsing waarin de commissie de geloofsbrieven van de heer Dillerop
onderzoekt rapporteert de commissie dat de geloofsbrieven van de heer Dillerop
aan alle in het reglement van orde en gemeentewet voorgeschreven eisen voldoen.
De raad besluit conform het voorstel van de commissie de heer Dillerop als
commissielid namens de PvdA toe te laten. De heer Dillerop legt vervolgens de
belofte af en de vergadering wordt geschorst voor de felicitaties.

15.

Benoeming leden raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de
burgemeester voorbereidt.
Er vindt een schriftelijke stemming plaats. Conform het voorstel worden de dames
van den Bergh en Doorenbos en de heren Mulders, Tonnaer, Jongen en Boot tot
leden van de commissie benoemd. De griffier wordt benoemd tot secretaris van de
commissie. Wethouder Wienhoven en gemeentesecretaris mevrouw Smits- de
Kinkelder worden tot adviseur benoemd. De heer Boot krijgt 1 tegenstem, de heer
Wienhoven krijgt 2 tegenstemmen en de griffier krijgt 1 blanco stem. Alle overige
stemmen zijn voor de genoemde kandidaten uitgebracht..

16.

Verkoop gronden Julianastraat
Ter toelichting merkt wethouder Wienhoven op dat er nog een separaat voorstel komt
voor de herinrichting van het gebied. Tevens komt er een notitie die inzicht geeft in
de totale kosten die met het hart van Mook gemoeid zijn.
Mw. Doorenbos (GroenLinks) dient een motie in over het energieneutraal (laten)
bouwen van nieuwbouwprojecten. Deze motie wordt met 12 stemmen voor unaniem
aangenomen.
Mw. Van de Bergh (VVD) dient een motie in over een passende locatie voor het
Jeugd- en Jongerenwerk Mook. Deze motie wordt met 12 stemmen voor unaniem
aangenomen. Beide moties worden als bijlage bij het verslag gevoegd.

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,
De wnd. griffier,
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Motie

De raad van de gemeente Mook en Middelaar in vergadering bijeen op 14 september
2017,
gehoord de beraadslaging over de verkoop van de gronden aan de Julianastraat,
overwegende dat:
Op 12 december 2015 door 200 landen een klimaatakkoord is gesloten om de
uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en de opwarming van de aarde te
beperken;
• Energie-neutraal bouwen bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van dit
akkoord;
• De rijksoverheid vanaf 2019 voor overheidsgebouwen en vanaf 2021 voor alle
overige nieuwbouw (bijna) energieneutraal bouwen wettelijk verplicht stelt, terwijl
sinds 1 januari 2015 een ten opzichte van 2007 tenminste 50 procent gereduceerd
energieverbruik verplicht is (energie prestatie coëfficiënt (EPC) van 0,4);
• De gemeente Mook en Middelaar in 2030 een energie-neutrale gemeente wil zijn
(o.a, vermeld in coalitieakkoord en toekomstvisie), en energieneutraal bouwen
hieraan een belangrijke bijdrage kan leveren;
• In de vastgestelde woonvisie van 2017 vermeld staat;
"Wij dagen de marktpartijen uit om vooruitlopend op energieneutraal bouwen in 2021
(Bouwbesluit) al vanaf nu energieneutraal te bouwen. WIJ dagen partijen uit om de
mogelijkheden te verkennen om in nieuwbouw alleen elektriciteit te gebruiken voor de
energievoorziening (geen gasaansluiting meer)

•

Is van mening dat:
Alle nieuwbouwprojecten in Mook en Middelaar waarvoor nu nog geen vergunningen
zijn afgegeven energieneutraal zouden moeten zijn;

verzoekt het college om;
•

Zich tot het uiterste in te spannen om zoveel mogelijk nieuwbouwprojecten in Mook
en Middelaar energieneutraal te laten bouwen, initiatiefnemers hierin maximaal te
ondersteunen en dit terug te koppelen naar de raad.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Motie "Een passende locatie voor de Stichting Jeugd en Jongerenwerk Mook"
Motie behorende bij agendapunt 16 van de raadsvergadering dd 14 september 2017
Verkoop Gronden Koningin Julianastraat
le indienen C.A.M. van den Bergh, fractievoorzitter VVD Mook en Middelaar
De gemeenteraad van Mook en Middelaar, in openbare vergadering bijeen op 14 september
2017
Constaterende dat:
De gronden waar Pellus staat verkocht lijken te gaan worden;
Stichting Jeugd en Jongerenwerk Mook gebruik maakt van Pellus;
- Er regelmatig gebruik wordt gemaakt van Pellus door jongeren uit de gemeente;
Bij verdwijnen van Pellus zowel de Stichting en de jongeren geen uitvalsbasis meer
hebben;
De jongeren de toekomst hebben;
De Stichting heel actief is binnen onze gemeente en goed werk doet
Overwegende dat:
- De jongeren een passend alternatief nodig hebben;
- De Stichting een passend alternatief nodig heeft,
Roept het college op:
Naast dit raadsvoorstel cq -besluit samen met stichting Jeugd en Jongerenwerk Mook fin4
Mitiele#aw een passend alternatief voor Pellus te zoeken in de tijd tussen nu en definitieve
oplossing zodat de Stichting een fatsoenlijke thuishaven heeft om van daaruit de vele
activiteiten die zij voor de jeugd in de gemeente Mook en Middelaar faciliteert en organiseert
mogelijk te maken. En daarmee voor de jeugd een uitvalsbasis biedt waar zij gezellig kunnen
samenkomen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Fractievoorzitter van de VVD
C.A.M. van den Bergh
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