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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 
 

O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 
 
 
 
 

 
AFWEZIG: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

A Besluitenlijst d.d. 18 februari 
2020 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 18 februari 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst P. de Baat 
 

Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Ontwikkeling bouwlocatie 
Diekmansweide 's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. In te stemmen met het 
gewijzigde woningbouwplan. 

2. Het verzoek van de bewoners 
aan de Lengelseweg 139 voor het 
vergroten van hun kavel te 
honoreren door het aanbieden van 
ca. 42m² bouwgrond voor €231 per 
m² en de reststrook aan de 
voorzijde van ca. 5m² voor €60 per 

m². 
3. Bij de volgende actualisatie 
(jaarrekening 2020) de bijstellingen 
verwerken in grex. P.490. 
 

D Verzoek aanleg parkeerhaven 
bij appartementen Bellevue 
Beek 

O.G. van Leeuwen College besluit de 
bewonerscommissie te informeren 
dat de heroverweging niet tot 
andere standpunten leidt. 
 

E Herontwikkeling vmg. hotel 

Moors, Zeddam 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 

1. In principe medewerking te 
verlenen aan de herontwikkeling 
van Benedendorpsstraat 15 in 
Zeddam (vmg. Hotel Moors) naar 
20 woningen conform het verzoek 
van 6.2.2020. 

2. De initiatiefnemer op de hoogte 
te stellen van het besluit door in te 
stemmen met de bijgevoegde brief. 
 

F Reconstructie Sint 
Jansgildestraat en Eltenseweg 

in Beek 

O.G. van Leeuwen 1. College stemt in met de 
vergroting van de omvang van het 

project, i.c. de herinrichting van de 
Eltenseweg tussen de Sint 
Jansgildestraat en de bebouwde 
komgrens van Beek. 
2. College besluit het huidige 
krediet te verhogen met een bedrag 
van € 460.000,= en deze verhoging 

te betrekken bij de kadernota 2021. 
 

G Wijziging functie 
bedrijfswoning naar 

burgerwoning, 's- 

Heerenbergseweg 4 Stokkum 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. Principe-medewerking toe te 

zeggen aan gevraagde herziening 

zodra door verzoeker aan de hand 
van een in te dienen ruimtelijke 
onderbouwing is aangetoond dat 
zich planologisch/milieu-hygiënisch 
niets verzet tegen gevraagde 
herziening. 
2. Verzoeker conform bijgevoegde 

conceptbrief te berichten. 
 



 

H Bouwplan Hooglandseweg 14 
Braamt 

W.J.A. Gerritsen College besluit om met toepassing 
van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 
Wabo jc. artikel 4, lid 3 bijlage II 
Bor (buiten beleid) af te wijken van 
het bestemmingsplan 'Buitengebied' 
en omgevingsvergunning te 

verlenen voor de bouw van de 
aangevraagde carport/overkapping 
aan de Hooglandseweg 14 te 
Braamt. 
 

I Plaatsen bijgebouw 
Gildebongerd 65a, strijdig met 
bestemmingsplan 

W.J.A. Gerritsen College besluit, gelet op de 
bijzondere situering van de woning, 
in dit geval medewerking te 
verlenen op grond van artikel 4, 
van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht juncto artikel 2.12 

lid1, sub a, onder 2 van de Wabo. 

 

J Bouw fietsenberging aan de 
Berkenlaan 6 te Loerbeek 

W.J.A. Gerritsen College besluit het besluit van 22 
oktober 2019 te heroverwegen en 
alsnog medewerking te verlenen 
aan de in te dienen aanvraag 

omgevingsvergunning op basis van 
de kruimelgevallen regeling. Hierbij 
de voorwaarde te stellen dat 
wanneer de mantelzorg wordt 
beëindigd, de berging weer 
verwijderd dient te worden. 
 

K Definitief rapport 
visitatiecommissi FBSD 

W.G.H.Sinderdinck College besluit: 
1. Kennis te nemen van het 
definitieve rapport van de 
visitatiecommissie financiële 

beheersbaarheid sociaal domein. 
2. Het rapport aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
3. De gemeenteraad hierover een 
informatieavond aan te bieden. 
 

L Verwijderen gebouwen en 

inrichtingselementen op de 
voormalige sportparken in 
Stokkum en Lengel 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 

1. Sloopadviseurs op basis van de 
offerte opdracht verstrekken voor: 
- het schrijven van een sloopbestek 
voor beide voormalige sportpark 
locaties; 
- het aanbestedingstraject voor de 
sloop voorbereiden en begeleiden; 

- het begeleiden van de uitvoering 
van het sloopbestek; 
- Het terrein ter plaatse van de 

verwijderde opstallen inzaaien met 
een kruidenmengsel dat door de 
gemeente ter beschikking wordt 

gesteld. 
2. Onder begeleiding en toezicht 
van openbare werken: 
- op de terreinen jaarlijks drie 
maaironden uitvoeren. 
 

    



 

M Evaluatie wijziging 
afvalinzamelsysteem per 1-1-
2019 

W.J.A. Gerritsen College neemt kennis van de 
positieve  resultaten als gevolg van 
de wijziging van het 
afvalinzamelsysteem per 1-1-2019 
 

N Aanpassingen en onderhoud 
t.b.v. het oude gemeentehuis 
te Didam 
 

M.G.E. Som Aangehouden. Bespreken met 
portefeuillehouder. 

O Stadsbank Oost Nederland: 

bewindvoering 

W.G.H.Sinderdinck College besluit de gemeenteraad 

door middel van deze brief te 
informeren over de stand van 
zaken. 
 

P Evenementen in het Zandgat P. de Baat College besluit het Sint 
Oswaldusgilde te infomeren volgens 

bijgevoegde brief. 

 

Q Vergoeding constructiefout 
basisschool Het Rondeel in 
Beek 

G.J.M. Mijnen 1. College neemt kennis van de 
herstelwerkzaamheden bij 
basisschool Het Rondeel (Beek). 

2. College besluit de kosten 
(€22.536,29) te betrekken bij de 
bestuursrapportage 2020 en 
onttrekken uit de reserve 
onderwijshuisvesting. 
 

R Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 10 maart 2020. 
 

De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 

 
 
 
 
 

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


