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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 08-02-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie de Lier 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

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

Secretaris 

 

drs. W. Mariman 

 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

1. De openbare besluitenlijst van 1 februari 2022 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Vaststellingsovereenkomst lening en bijdrage onderhoud stichting de Maasvallei 

Besluit: 

1- In te stemmen met het aangaan van de vaststellingsovereenkomst onder 

voorbehoud wensen en bedenkingen van de raad. 

2- In te stemmen met het voorleggen van de concept-vaststellingsovereenkomst aan 

de raad om zijn wensen en bedenkingen aan het college kenbaar te maken. 

3- De €20k overgemaakt met spoed in 2020 voor het reguliere onderhoud en de 

verrekening daarvan met de achterstallige huur over de afgelopen 3 jaar met 

terugwerkende kracht te bekrachtigen. 

 

3.2 

 

Vaststelling gebiedsvisie Molenhoek Zuid 

Besluit: 

1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen zoals 

opgenomen in de ‘Zienswijzennota – Ontwerpgebiedsvisie Molenhoek Zuid’; 

2. In te stemmen met de oplegnotitie; 

3. De gebiedsvisie Molenhoek Zuid ter vaststelling aan de raad aan te bieden. 

Toelichting: 

In de oplegnotitie, gebiedsvisie en beantwoording worden enkele wijzigingen 

doorgevoerd waarvoor de eindredactie ligt bij wethouder Peters en wethouder 

Wienhoven. 
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3.3 

 

Vaststellen Transitievisie Warmte 

Besluit: 

Aan de gemeenteraad voor te stellen om: 

1. In de opmerkingen bij het webinar redenen te zien om het eerder vastgestelde 

concept te wijzigen; 

2. In de ingekomen zienswijzen geen redenen te zien om verdere wijzigingen 

door te voeren; 

3. De Transitievisie Warmte van de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en 

Bergen vast te stellen. 

3.4 

 

 Evaluatie Werkbedrijf 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de Evaluatie Werkbedrijf ‘Samen aan het werk 

voor ondernemers en kandidaten’. 

2. In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel en -besluit. 

3. Zienswijze in te dienen conform bijgaande brief. 

Toelichting: 

Aan de brief met zienswijze worden enkele wijzigingen doorgevoerd. 

  

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2022 

 

 

 
 

  drs. W. Mariman                                                     mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 

 


