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A Besluitenlijst d.d. 14 januari 
2020  
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 14 januari 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Vervallen. 
 

  

D Frauderisico-analyse 2019 M.G.E. Som College besluit: 
1.  De frauderisico-analyse 2019 
bespreken en vast te stellen. 
2.  De frauderisico-analyse 2019 
beschikbaar stellen aan de 
Auditcommissie. 
 

E Functieverandering naar 
recreatie Spoelweg 1 te 
Loerbeek 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. In principe medewerking te 
verlenen aan de gevraagde 
recreatieve ontwikkeling op de 
agrarische bedrijfslocatie Spoelweg 

1 mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden, zoals opgenomen in 
de bijgevoegde conceptbrief. 
2. In te stemmen met de 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

F Aanvullend bij raadsvoorstel 
herorientatie WKW 

G.J.M. Mijnen College besluit: 
1.  Bijgevoegde raadsbrief aan te 
bieden aan de gemeenteraad voor 
de PAM op 23 januari aanstaande. 
2.  Bijgevoegde raadsbrief 
verspreiden onder de wijk- en 

dorpsraden. 

 

G Evaluatie en herziening 
subsidiebeleid 

M.G.E. Som College besluit: 
1. Evaluatie van de Kadernota 
Subsidiebeleid 2016-2019 vast te 
stellen. 

2. Het plan van aanpak voor de 
herziening van het subsidiebeleid 
zoals omschreven in de bijgevoegde 
startnotitie Bestuurlijke Vernieuwing 
vast te stellen. 
3. De gemeenteraad informeren 
over de besluiten ad 1 en 2 door 

middel van de bijgevoegde 
raadsbrief. 
4. Belanghebbende Montferlandse 
instellingen informeren door middel 
van de bijgevoegde concept-brief. 

 

H Gildekoat Zeddam W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. Geen medewerking te verlenen 
aan het verzoek van het St. 
Oswaldusgilde te Zeddam om de 
bestemming van de Gildekoat te 
wijzigen naar 'horeca', waarbij niet 

op voorhand bezwaar staat tegen 
verruiming van de 



 

gebruiksmogelijkheden van het 
pand. 
2. In te stemmen met de 
bijgevoegde conceptbrief. 
 

I Monitoringsrapportage (2019) 
Uitvoeringsagenda Montferland 
Energieneutraal 2030 

O.G. van Leeuwen 1. College neemt kennis van de 
Monitoringsrapportage van het jaar 
2019 en stelt deze vast. 
2. College informeert de 
gemeenteraad per raadsbrief 
(bijgevoegd). 

 

J Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen College besluit aangepaste 
werkwijze en wekelijkse procedure 
collegebehandeling van het 
agendapunt ‘persaangelegenheden’ 
vast te stellen en meteen in laten 

gaan. 
 

H Raadsbrief AB/VNOG P. de Baat College stemt in met de raadsbrief 
en zendt deze incl. bijlage aan de 
gemeenteraad. 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 28 januari 2020. 
 
De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 
 


