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1 

 

Opening 

2 

 

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering 

Besluit 

De besluitenlijsten van 26 februari jl. vast te stellen. 

  

3 

 

Openbare agendapunten 

3.1 

 

Artikel 44 vragen Pvda verwarde personen 

Besluit 

1. Beantwoording vast te stellen en via de griffier aan te bieden aan de gemeenteraad; 

2. Beantwoording aan te passen. 

 

3.2 

 

Beslissing op bezwaarschrift van Animo inzake omgevingsvergunning kap voor 

SnelFietsRoute tracé Cuijk-Mook 

Besluit 
1.  Het bezwaar van Animo tegen het verlenen van de omgevingsvergunning kap voor 
de SnelFietsRoute tracé Cuijk – Mook ongegrond te verklaren; 
2.  In afwijking van artikel 4, eerste lid en vierde lid van de ‘Bomenverordening 
gemeente Mook en Middelaar 2017’ de omgevingsvergunning onmiddellijk in werking 
te laten treden; 
3.  De adviesraad Natuur & Milieu verzoeken om advies te geven over de 
evaluatievragen c.q. -opzet van de Bomenverordening gemeente Mook en Middelaar 
2017; 
4.  De gemeenteraad via bijgevoegde raadsmemo te informeren over dit besluit. 
 

3.3 

 

Bevoegdheidsconvenant "handhaving in de natuur in provincie Limburg” 

Besluit 

1.  In te stemmen met gemeentegrensoverschrijdende samenwerking in de Limburgse 

natuur zoals vastgelegd in het 'Bevoegdheidsconvenant Handhaving in de natuur in de 

provincie Limburg' en deelname bevestigen door ondertekening van de bijgevoegde 

instemmingsverklaring; 

2.  De buitengewoon opsporingsambtenaren domein I en II, die in dienst zijn bij de 

convenantpartners, aan te wijzen als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de 

Algemene wet bestuursrecht met het oog op handhaving van lokale verordeningen, 

een en ander zoals vastgelegd in bijgevoegd aanwijzingsbesluit; 

3.  De meerwaarde van deze samenwerking betreft de gemeenschappelijke 

projectmatige inzet; 

4.  Aan Leisurelands verzoeken of zij bereid zijn deel te nemen. 
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3.4 

 

Pilot Breng flex – stand van zaken 

Besluit 

1. Kennis te nemen van de stand van zaken pilot Breng flex; 

2. Op basis van het zeer geringe gebruik van Breng flex, afgezet tegen de kosten, de 

pilot Breng flex tussentijds, per 1 maart 2019, te beëindigen  (zoals afgestemd met de 

overig betrokken partijen); 

3.  Het resterend budget ad € 17.500 beschikbaar te houden voor ‘projecten openbaar 

vervoer’; 

3. De gemeenteraad van Mook en Middelaar met een raadsmemo te informeren; 

4. In navolging van het voorstel van de provincie Gelderland te starten met het 

onderzoek naar mogelijkheden van openbaar vervoer gerelateerde projecten in de 

gemeente Mook en Middelaar; afronding uiterlijk 3de kwartaal 2019; uitgangspunt is 

het beschikbare budget, het restant gemeentelijk en provinciaal budget, totaal groot € 

59.166 exclusief btw. 

 

3.5 

 

Prestaties ambulancezorg 2018 

Besluit 

1.  Raadsmemo vast te stellen; 

2. Raadsmemo met bijlagen via de griffier aan de gemeenteraad aan te bieden. 

 

3.6 

 

Raad van toezicht SVn 

Besluit 

1.  In te stemmen met de herbenoeming van de heer J.R.J. Greitemann tot lid van raad 

van toezicht. 

 

3.7 

 

Toekomstige samenwerking binnen het doelgroepenvervoer 

Besluit 

1. Het adviesdocument van de BVO DRAN te onderschrijven; 

2. De raad voor te stellen: 

2.1 om te blijven deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling en daarbij de 

volgende uitgangspunten na te streven: 

a. Het vervoer voor inwoners die niet kunnen reizen met het reguliere OV in staat 

stellen om zich lokaal en regionaal te verplaatsen, voor zover zij daarvoor geen 

alternatief hebben; 

b. De uitvoering van het doelgroepenvervoer zo kostenefficiënt mogelijk te organiseren 

en uit te voeren; 

c. Op een wijze die bijdraagt aan het behalen van de doelstelling: een energie neutrale 

gemeente Mook en Middelaar in 2030; 

2.2 de bevoegdheid tot algehele uittreding of deeluittreding voor het leerlingenvervoer 

aan ons college te delegeren indien voldaan is aan een van deze voorwaarden: 

a. De gemeenten Berg en Dal, de gemeente Heumen en/of de gemeente Nijmegen 

uittreden uit AVAN; 

b. De gemeente Berg en Dal en/of de gemeente Heumen het leerlingenvervoer bij 

AVAN weghaalt. 
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4 

 

Uitwisselen informatie college 

5 

 

Uitnodigingen 

6 

 

Sluiting 

 
 
 
 
 
                    Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2019 
 
 
 
 
 
 
                    J.M.G. Smits-de Kinkelder                                       mr. drs. W. Gradisen 
                    secretaris                                                                 burgemeester 


