
Gemeente Mook en Middelaar 

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 

Datum 19-11-2019 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Kamer gemeentesecretaris 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouders G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke 

Secretaris J.M.G. Smits-de Kinkelder 

I Opening 

2 Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering 

Besluit 

1. De besluitenhijsten van 12 november 2019 vast te stellen. 

3 Openbare agendapunten 

3.1 Evaluatie Bomenverordening 

Besluit 

1. In te stemmen met de uitgangspunten om de gemeentelijke bomenverordening te 
wijzigen op de volgende uitgangspunten: 

a. structuur van de 'Lijst waardevolle bomen en houtopstanden' aan te passen; die 
omschrijving van lijnelementen mogelijk maakt en een sortering op postcode hanteert; 

b. overzichtskaart 'Waardevol groen' op te stellen; samengevoegd vanuit de huidige 
overzichtskaart en de groenstructuurkaart, waarbij tevens de bebouwde kom Wet 
Natuurbescherming is vastgelegd; 

c. uitlegdocument op te stellen; die de gehele systematiek van bomenkap 
overzichtelijk in beeld brengt en toelicht in toegankelijk taalgebruik; 

d. de verordening aan te scherpen met artikelen over toetsingsgronden en de 
procedure van totstandkoming van de Lijst waardevolle bomen en houtopstanden; 

2. In te stemmen met de uitwerking van de beleidsregel 'Compensatieplicht 
waardevolle houtopstanden' conform de volgende uitgangspunten: 

a. optie om herplant of geldelijke bijdrage in het generieke compensatiefonds als 
voorschrift te verbinden aan een kapvergunning; 

b. generiek compensatiefonds in te stellen dat gebruikt kan worden voor het 
versterken van waardevolle groenstructuren binnen de gemeente; 

3. Het advies van de Adviesraad Natuur en Milieu van 27 oktober 2019 ter 
kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de beantwoording. 

3.2 Werkconferentie Omgevingswet 28-11-2019 

Besluit 

1. Voor kennisgeving aan te nemen. 
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3.3 3e kwartaalrapportage 2019  MGR  

Besluit 

1. Voor kennisgeving aan te nemen. 

3.4 Overdracht brandweerkazerne 

Besluit 

1. In te stemmen met de aankoop van de brandweerkazerne in 2019 voor de prijs van 
€ 481.035 conform de terugkoop-verplichting in de koopovereenkomst van 2013, met 
voorbehoud van bezwaren en bedenkingen die de raad uiterlijk 12 december 2019 uit; 

2. In te stemmen met de voorliggende huurovereenkomst voor de jaren 2020 en 2021, 
uiteraard indien de verkoop als hierboven voorgesteld doorgang vindt; 

3. In te stemmen met het memo waarin de raad wordt gevraagd om eventuele wensen 
en bedenkingen inzake de aankoop te uiten, en waarin het college uitleg geeft over de 
budgettaire effecten op de exploitatie. 

3.5 Morap-2 2019 

Besluit 

1. Akkoord te gaan met de concept Morap-2 2019; 

2. Morap-2 2019 ter behandeling en besluitvorming aan te bieden aan de raad. 

3.6 Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen 

Besluit 

1. Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen ter behandeling en vaststelling 
aan te bieden aan de raad; 

2. Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen aan te passen. 

3.7 Herziening belastingverordeningen 2020 

Besluit 
1. De belastingvoorstellen 2020 ter behandeling en besluitvorming aan te bieden aan 
de raad voor de raadsvergadering van 12 december 2019. 

3.8 Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2020-2023 

Besluit 

1. In te stemmen met het raadsvoorstel "Vaststellen nota Arbeidsmarkt- en Re-
integratiebeleid 2020 t/m 2023 Rijk van Nijmegen"; 

2. In te stemmen met de dienstverleningsovereenkomst 2020 met de  MGR;  

3. In te stemmen met de brief aan de Adviesraad Sociaal Domein. 

3.9 Regionaal verzuimprocol Helicon 

Besluit 

1. Het convenant verzuimprotocol Mbo Helicon vast te stellen; 

2. Wethouder Baneke te machtigen om het convenant verzuimprotocol Mbo Helicon 
namens de gemeente Mook en Middelaar te ondertekenen. 

3.10 Wijzigingsplan Kerkstraat / Rijksweg te Mook 

Besluit 

1. Wijzigingsplan Kerkstraat/Rijksweg ongewijzigd vast te stellen; 

2. Hogere waarde Wet geluidshinder vast te stellen voor de locatie 
Rij ksweg/Kerkstraat. 
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3.11 Aanbesteding vervoer AVAN 

Besluit 

1 Voor kennisgeving aan te nemen; 

2. Raadsmemo aan te bieden aan de gemeenteraad. 

4 Uitwisselen informatie college 

5 Uitnodigingen 

6 Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 26 november 2019 

J.M.G. Smits-de Kinkelder mi. drs. W. Gradisen 

secretaris burgemeester 
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