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OPENBARE besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar op 5 februari 2019. 
 
 
Aanwezig: burgemeester W. Gradisen; 
  wethouder G. Wienhoven; wethouder K. Peters; wethouder S. Doorenbos; 
  secretaris mevrouw J.M.G. Smits-de Kinkelder 
 
 

Nr. Omschrijving stuk: Advies: Besluit: 

1. SECR    

1.1.  Concept besluitenlijst vergadering B&W van  
29 januari 2019. 

In te stemmen met concept. Conform advies besloten. 

ZM19.00126 Morap-1 2019. 1. Akkoord te gaan met de concept Morap-1 2019. 
2. Morap-1 2019 ‘voor kennisgeving aannemen’ aan te bieden aan de  
    raad. 

* Conform advies. 
* Raadsvoorstel aan- 
   passen: Morap wordt  
   vastgesteld. 
* Wethouder Wienhoven 
   voert de eindredactie. 

ZM18.01706 Cliëntervaringsonderzoek Wmo en 
Jeugdhulp 2017. 

1. De rapporten ‘Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Mook en  
    Middelaar 2017’ en ‘Ervaringen Jeugdhulp Cliëntervaringsonderzoek  
    Mook en Middelaar 2017’ vaststellen. 
2. Het memo aan de Adviesraad Sociaal Domein vast te stellen en ter  
    informatie op te sturen naar de Adviesraad Sociaal Domein. 

Conform advies besloten. 

ZM18.01148 Cliënttevredenheidsonderzoek Inkomens-
voorzieningen 2018. 

1. Kennis nemen van het rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Inko- 
    mensvoorzieningen 2018. 
2. Instemmen  met bijgaande brief aan de Adviesraad Sociaal Domein. 
3. Instemmen met bijgaand raadsmemo. 

Conform advies besloten. 

ZM18.01616 Verzoek om tegemoetkoming in planschade 
met betrekking tot het object Koningin 
Julianastraat 12 te Mook. 

* Het verzoek om een planschadevergoeding ex artikel 6.1 Wro met  
    betrekking tot het object Koningin Julianastraat 12 te Mook niet toe  
    te kennen. 
* Het van aanvrager geheven drempelbedrag van € 500,-- niet  
    restitueren. 
* De aanvrager in kennis stellen van het besluit conform bijgevoegde  
    brief. 

Conform advies besloten. 

ZM18.01497 Controleprotocol 2018-2019. Het raadsvoorstel ‘Controleprotocol 2018-2019’ ter besluitvorming 
voorleggen aan de raad van 28 februari 2019. 

Conform advies besloten. 
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Nr. Omschrijving stuk: Advies: Besluit: 

ZM19.00250 Subsidieaanvraag suppletieregeling explo-
sieven ruiming en opsporing t.b.v. het Water-
schap Limburg. 

Aan de raad voorstellen de aanvraag voor een suppletie-uitkering uit 
het Gemeentefonds ad €4.830,21 voor opsporing en ruiming van 
explosieven in te dienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Conform advies besloten. 

ZM19.00249 Strategische keuze voor regionale samen-
werking in het ruimtelijke domein. 

1) Deel te nemen aan de vorming van een Regionale Energie Strategie  
    in Limburg Noord. 
2) Op de thema’s ruimtelijke duurzaamheid, energietransitie, ruimtelijke  
    ontwikkeling, ruimtelijke ordening en Omgevingswet zowel bestuurlijk  
    als ambtelijk aan te haken op de lopende en komende trajecten in   
    (Noord)-Limburg. 
3) Op het thema wonen bestuurlijk en ambtelijk volledig te participeren  
    in Limburg Noord en als agenda-lid deel te nemen in de regio Rijk  
    van Nijmegen. 
4) Invulling te geven aan de functie beleidsmedewerker Strategische  
    samenwerking voor 24 uur, voor de periode van 1 jaar met als  
    opdracht het opzetten van een duurzaamheidsagenda en samen- 
    werkingsnetwerk in regio Venlo, Limburg en Rijk van Nijmegen. 

Ad 1,2,3: Conform  
   advies. 
Ad 4: Nadere uitwerking  
   van rol, opdracht en  
   inzet aan het college  
   voorleggen. 

  
 
   Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar, 
   De secretaris,                                    De burgemeester,      
 


