Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 11/02/2020

AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris wnd.

W.J.A. Gerritsen

, wethouder

W.G.H. Sinderdinck

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

AFWEZIG:
O.G. van Leeuwen

, wethouder

A

Besluitenlijst d.d. 4 februari
2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 4 februari 2020
vastgesteld.

B

Uitnodigingenlijst

P. de Baat

Besproken. Zie uitnodigingenlijst.

C

Regeling briefadres gemeente
Montferland 2019

P. de Baat

Het college stelt de regeling
briefadres gemeente Montferland
2019 vast.

D

Definitieve sportnota:
"Montferland beweegt"

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met de
verwerking van de feedback op de
ontwerpnota.
De definitieve nota voorleggen aan
de gemeenteraad, op 2 april 2020
ter vaststelling.

E

Groep 8 aan de macht;
evaluatie en vervolg

G.J.M. Mijnen

Op basis van de evaluatie van
Groep 8 aan de Macht kan gesteld
worden, dat het
programma waardevol is. Het
college besluit:
1. Groep 8 aan de Macht te
continueren
2. Vanaf 2020 taak uit te laten
voeren door de griffie.

F

Inkoop Wmo en jeugdhulp

W.G.H.
Sinderdinck

Het college besluit:
1. De inkoopronde van 1 juli 2020
in z'n geheel te laten vervallen.
2. De inkoopronde voor beschermd
wonen en logeren van 1 april 2020
te laten vervallen.

G

Principeverzoek wijziging
gebruik woonbestemming
bijgebouw - Kastanjelaan 20
Stokkum

W.J.A. Gerritsen

Aangehouden. Bespreken in poho
RO.

H

Reconstructie Sint
Jansgildestraat en Eltenseweg
in Beek

O.G. van Leeuwen

Aangehouden tot 18 februari 2020.

I

Cameratoezicht tijdens
carnaval in 's Heerenberg

P. de Baat

Het college:
1. Besluit om op grond van artikel
2:77 lid 1 van de APV van de
gemeente Montferland tijdens de
carnaval van 's-Heerenberg 4
camera's te plaatsen op 23 februari
van 13.00 uur tot 03.00 uur,
zondag 24 februari van 11.00 uur
tot 03.00 uur en 25 februari van
16.00 uur tot 03.00 uur 2020.
2. Besluit om de co-financiering
voort te zetten in het toezicht door
het beveiligingsbedrijf en het
plaatsen van een commandowagen

tijdens carnaval 's-Heerenberg tot
een maximum bedrag aan van
€ 300,-- per jaar.
J

Uitbreiding Gildegebouw
Pastoor van Sonsbeeckstraat 4
te Stokkum

W.J.A. Gerritsen

Medewerking verlenen aan de
aanvraag omgevingsvergunning van
25.11.2.109 (nr. 4769831) dat
toeziet op de verbouwing en
uitbreiding van het bestaande
gebouw aan de Pastoor van
Sonsbeeckstraat 4 in Stokkum (met
toepassing van art. 2.12, 1e lid,
onder a, onder 2o van de Wabo).

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 18 februari 2020
De secretaris wnd.

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

