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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 22-02-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Digitaal via Teams 

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 15 februari 2022 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Mandaat en volmachtsbesluit aanbesteding trapliften 

Besluit: 

1. De aanbesteding trapliften gezamenlijk te doen met de regio's Nijmegen, Noord-                                                      

en Midden Limburg; 

2. In te stemmen met het mandateren en verlenen van volmacht aan de gemeente 

Venlo als penvoerder. 

 

3.2 

 

Vanaf 2023 één ambulancedienst voor heel Limburg 

Besluit: 

1. Voor kennisgeving aan te nemen. 

 

3.3 

 

BWA onderhoud openbaar groen en verhardingen 2022 

Besluit: 

1. Onderhoud openbaar groen voor 2022 gunnen aan INTOS; 

2. Ledigen van afvalbakken voor 2022 gunnen aan INTOS; 

3. Vegen van verhardingen voor 2022 gunnen aan INTOS; 

4. Onkruid borstelen van verhardingen gunnen aan Teun Nabuurs BV; 

5. Afdelingshoofd Samenleving machtigen de overeenkomsten schriftelijk te 

bekrachtigen. 

 

3.4 

 

Principeverzoek wijziging bedrijfsbestemming in 'Wonen' Elzenstraat 6 Middelaar 

Besluit: 

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om de bestemming 

‘Bedrijf’ aan de Elzenstraat 6 te Middelaar te wijzigen in de bestemming 

‘Wonen’ met gebruikmaking van 5.7.1. van het bestemmingsplan; 
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2. Hierbij als voorwaarde te stellen dat nader aangetoond moet worden dat 

voldaan wordt aan de randvoorwaarden in bovengenoemd artikel alsmede aan 

eventuele overige wettelijke bepalingen; 

3. Akkoord te gaan met de brief "Principebesluit Elzenstraat 6 te Middelaar" (zie 

bijlage 2). 

Toelichting: 

Aan de gemeentesecretaris wordt gevraagd te bezien of het afdelingshoofd 

samenleving gemandateerd is dit besluit te ondertekenen. 

 

3.5 

 

Aanvullend ANM advies Molenhoek Zuid 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van het aanvullend advies van ANM over de gebiedsvisie 

Molenhoek Zuid; 

2. In te stemmen met de aangevulde ‘nota advies ANM gebiedsvisie Molenhoek 

Zuid’; 

3. Het aangevulde advies en nota ter informatie aan de raad te verzenden. 

3.6 

 

BWA uitvoering vervangingsplan speeltoestellen 

Besluit: 

 
1. Starten met de uitvoering van het vervangingsplan speeltoestellen als besloten                                                                                                   

op 2 juli 2019 en de daartoe beschikbare vervangingskredieten 2020, 2021 en 
2022 aanwenden; 

2. Prioritiet geven aan het in stand houden van een veilige speelomgeving met 
speeltoestellen die veilig gebruikt kunnen worden en voldoen aan de wettelijke 
vereisten; 

3. Externe inhuren voor het begeleiden van het participatietraject bij de uitvoering 
van het vervangingsplan speeltoestellen. 

 

Toelichting: 

Het College merkt op dat kritisch gekeken moet worden blijven gekeken naar het aantal 

speeltoestellen. 

 

3.7 

 

Raads Informatie Brief 

Besluit: 

In te stemmen met de verder geleiding van de RIB naar de gemeenteraad en de brief 

te ondertekenen. 

 

3.8 

 

Oprichting netwerkorganisatie K80 en deelname Mook en Middelaar 

Besluit: 

1. In te stemmen met oprichting van en toetreding in de K80, het netwerk van en 

voor kleine gemeenten; 

2. In te stemmen met de voor het lidmaatschap benodigde jaarlijkse bijdrage van 

€ 2.200 en deze te bekostigen uit het budget regionale samenwerking; 

3. De burgemeester op te dragen om Mook en Middelaar bij de 

oprichtingsvergadering te vertegenwoordigen en hem daartoe te mandateren; 

4. De burgemeester op te dragen om namens Mook en Middelaar zitting te 

nemen in het Algemeen Bestuur van de K80; 

5. De raad te informeren over dit initiatief. 
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3.9 

 

 Jaarverslag en jaarplan KAN 

Besluit: 

- Voor kennisgeving aan te nemen; 

- Te plaatsen op LIS raad; 

- Mededelen dat er geen reactie volgt vanuit het college. 

 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 1 maart 2022 

 

 

 
 

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

  secretaris                                                                burgemeester 

 


