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Wij werken uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u bellen met ons KCC van maandag t/m donderdag van 08.30 tot 16.30 en op 
vrijdag van 08.30 tot 12.30. Zie voor meer informatie onze website www.mookenmiddelaar.nl
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TER SPRAKE

Winnaars fotowedstrijd bekend 

De winnaars van de fotowedstrijd “Alleen 
samen” zijn bekend. Drie fotografen hebben 
woensdagavond 1 juni op het gemeentehuis 
hun prijs in ontvangst genomen. Een vakkun-
dige jury - fotografen Ingrid Driessen en Phi-
lip Raaijmakers, en burgemeester Gradisen 
- heeft uit bijna 40 inzendingen hun favo-

De cijfers van de jaarrekening van 2021 van 
de gemeente Mook en Middelaar zijn positie-
ver dan verwacht. In 2019 en 2020 waren de 
resultaten nog respectievelijk € 552.000 in 
de min en € 52.000 voordelig. De gemeen-
te sluit het jaar 2021 af met een onverwacht 
positief resultaat van ruim 1,8 miljoen euro. 
Hiervan kan een deel worden overgeheveld 
naar 2022. Dan blijft er een positief resultaat 
van bijna 1,2 miljoen euro over op een totale 
begroting van 17,2 miljoen.

Van begrotingstekort naar positief resultaat
“Op weg naar een financieel gezonde ge-
meente.” Zo kopte het nieuwsbericht over de 
financiële situatie in de gemeente een jaar 
geleden. Mook en Middelaar kampte met een 
structureel begrotingstekort, nam in 2021 
alle werkzaamheden en bijbehorende kosten 
onder de loep, en leek weer op schema te lig-
gen bij de realisatie van de begroting 2021. 
Naar nu blijkt, zelfs meer dan dat. Namelijk 
met een resultaat dat een stuk positiever is 
dan het geraamde resultaat van € 172.000. 
Waar komt deze meevaller vandaan? 

Deel overhevelen naar 2022
Allereerst zit in het positieve resultaat van  
€ 1.837.000 een bedrag van € 662.000 
dat kan worden overgeheveld naar 2022. 
Omdat veel werkzaamheden, projecten en 
plannen vanwege corona zijn doorgeschoven 
naar 2022 is het voorstel aan de raad om dit 
ook met de bijbehorende budgetten te doen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om gelden voor de 
Regionale Energie Strategie, die nodig zijn 
voor de komende jaren. En: om budget voor 
de flexibele schil, waarmee personele inzet 
voor bijvoorbeeld projecten en activiteiten 
wordt betaald. 

riete foto’s gekozen. Het gaat om foto’s van: 
Elly de Haan, José van der Weide en Sandra 
Drinkwater. De winnende foto ziet u terug op 
de voorkant van het nieuwe gemeentemaga-
zine dat deze zomer huis-aan-huis verspreid 
wordt. Voor Hans Wildeboer was er een eer-
volle vermelding. 

Meevaller verklaard
Met deze overheveling zit er tussen de opge-
stelde begroting en de uiteindelijke realisatie 
nog steeds een ruim verschil. Dit kan voor 
een groot deel verklaard worden door: 
- een extra uitkering vanuit het Gemeente- 
 fonds, die de gemeente in december 2021  
 nog kreeg;
- een incidenteel hogere uitkering binnen het 
  Sociaal Domein voor de Participatiewet;
- een incidenteel voordeel in het budget  
 voor studiekosten (dit betreft met name  
 overschotten uit het verleden die waren  
 overgeheveld, maar die niet allemaal zijn  
 benut). 

Wethouder Ton Herings: “Behalve deze 3 
grote posten, is er nog een aantal kleinere in-
cidentele meevallers. Over het algemeen al-
lemaal onvoorzien. We hebben er dus in onze 
raming geen rekening mee gehouden. Dat 
kon ook niet, want de Rijksoverheid maakte 
pas in december hun meevaller bekend. In 
die zin kan dit ons volgend jaar weer gebeu-
ren. Al is het de afgelopen jaren vaker tegen- 
dan meegevallen met uitkeringen vanuit het 
Rijk. Voor de begroting van 2022 betekent 
deze meevaller weinig. We gaan door op de 
ingezette koers.”

Reserves weer aangevuld
Met een resultaat van € 1.837.000 en het 
overhevelen van € 662.000 blijft er een be-
drag van € 1.175.000 over. Dit bedrag gaat 
naar de vrij besteedbare reserves. Een pot-
je waarop de gemeente de afgelopen jaren 
had ingeteerd. En dat nu weer gevuld is met 
een bedrag van in totaal € 2.206.000. “Een 
prima bedrag om achter de hand te hebben 
voor onvoorziene situaties”, aldus wethouder 
Herings.

Vanaf 1 juli is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt. 
Met de slogan ‘Check - Koop - Plak’ roept de brandweer bewoners op om minimaal één werkende 
rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis. 

Wilt u weten waar u het beste rookmelders kunt hangen? Doorloop dan deze 3 kleine stappen: 
1. CHECK op www.rookmelders.nl waar u in huis rookmelders moet hangen, 
2. KOOP ze online of in de winkel 
3. en PLAK ze op. 

U doet dit ook écht voor uw eigen veiligheid en die van uw dierbaren. 

Foto uitslagavond fotowedstrijd met v.l.n.r. Ingrid Driessen, Sandra Drinkwater, José van der 
Weide, Hans Wildeboer, burgemeester Gradisen met de winnende foto van Elly de Haan (niet 
op de foto) en Philip Raaijmakers.

1e prijs, 
Elly de Haan, 
Heumense Schans

2e prijs, 
José van der Weide, 
Bomen Alleen Samen, 
op de rand van Natuur-
begraafplaats Landgoed 
Mookerheide

3e prijs, 
Sandra Drinkwater, 
hoogwater

Rookmelders vanaf 1 juli verplicht Mook en Middelaar sluit 2021 af met incidentele
financiële meevaller

Digitale nieuwsbrief Ter Sprake
De gemeente Mook en Middelaar biedt de mogelijkheid om een digitale versie van 
Ter Sprake als nieuwsbrief te ontvangen. Zo blijft u elke week via uw e-mail op de 

hoogte van de belangrijkste zaken die in uw gemeente spelen.

Voor aanmelding op de digitale versie van Ter Sprake kunt u uw e-mailadres doorgeven bij 
het KlantContactCentrum van de gemeente: 

telefonisch 024 - 696 91 11 of per e-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl

mailto: gemeente@mookenmiddelaar.nl


INFORMATIEPAGINA TER SPRAKE
10 juni 2022

www.mookenmiddelaar.nl                          @MookMiddelaar                          www.facebook.com/gemeentemookmiddelaar 

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

WAAROVER PRATEN WIJ

De bekendmakingen van deze week hebben betrekking op onderstaande adressen. 
Aanvullende informatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad
De bekendmakingen liggen 6 weken ter inzage in het KlantContactCentrum van het gemeentehuis, 
informatie over meldingen kunt u ook daar verkrijgen. U moet hiervoor wel een afspraak maken.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
• Hijlekamp 3 Mook bouwen tijdelijke woonunit. 
• Hijlekamp 3 Mook verbouw woonhuis. 

MELDING SLOOP / ASBESTVERWIJDERING
• Bovensteweg 5 Mook asbestverwijdering dakbeschot. 
• Gelrestraat 15 Mook asbestverwijdering t.b.v. dakrenovatie. 
• Huissestraat 5 en 7 Middelaar asbestverwijdering gevel en opstallen. 

ALCOHOLWET
• Vergunning art. 35 Alcoholwet verleend aan Gemeenschapshuis de Wieken t.b.v. Molen- 
 hoekdag 2022.

RAADSVERGADERING
In de raadsvergadering op 16 juni worden de volgende onderwerpen behandeld:
 
• Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN
• Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022  
 BVO DRAN
• Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen
• Ventilatie Adalbertschool
• Herbenoeming leden en voorzitter commissie bezwaarschriften
• Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR MARN
• Zienswijze Regionale Agenda 2023-2025 inclusief ontwerpbegroting 2023 en jaarrekening  
 2021 Groene Metropoolregio
• Jaarstukken 2021
• Zienswijze ontwerpbegroting BsGW
• Benoemen portefeuillehouder MARN en leden commissie integriteit (Gedragscode)
• Beëdiging commissieleden

Agenda’s, stukken en beluisteren vergaderingen
Ga naar www.mookenmiddelaar.nl/gemeenteraad voor agenda’s, stukken en het live beluiste-
ren van onze vergaderingen. De raadsvergadering vindt plaats in de raadzaal van het gemeen-
tehuis; aanvang is 19.30 uur.

Inspreken
Wilt u inspreken over een geagendeerd onderwerp, laat dit dan uiterlijk om 16.00 uur op de dag 
van de vergadering weten aan de griffier, mevrouw M. van Arensbergen, via 06 - 50 16 50 25 of 
griffier@mookenmiddelaar.nl, o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via griffier@mookenmiddelaar.nl

Om senioren (weer) op weg te helpen in 
het openbaar vervoer is er op 15 juni van 
10.00-12.00 uur een Vervoersdag op Station 
Mook-Molenhoek. Hier kunnen senioren, hun 
(klein)kinderen en andere geïnteresseerden 
alle vervoermiddelen in onze gemeente be-
kijken. U krijgt informatie over het gebruik 
ervan. En: u kunt in alle rust vragen stellen.

De Vervoersdag is onderdeel van Kommee, 
een regionaal initiatief van Trendsportal, het 
samenwerkingsverband van de 8 gemeenten 

in Noord-Limburg. Onze gemeente bijt het 
spits af met deze campagne om ouderen 
(weer) op weg te helpen in het vervoer. Op 
de Vervoersdag kunt u kennis maken met de 
bussen van Arriva, Breng en de Wensbus. 
En: met de taxi’s van Avan en RRReis, Zon-
nebloem en ANWB-automaatje. U kunt zich 
ter plaatse opgeven voor een praktijkdag, om 
een keer onder begeleiding op pad te gaan. 

Meer informatie
www.mookenmiddelaar.nl/ouderen-en-vervoer

Komt u ook een kijkje nemen op de Vervoersdag?
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