
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 

gehouden op 10/03/2020 
 
 
 
 
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 
 

O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 
 
 
 
 

 
AFWEZIG: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

A Besluitenlijst d.d. 3 maart 
2020 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 3 maart 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C De Diaconie van de 
Protestantse gemeente  
's-Heerenberg-Zeddam inzake 

voedselbank 
 

M.G.E. Som College stemt in met het sturen van 
bijgevoegde brief aan de Diaconie 
van de Protestantse gemeente 's-

Heerenberg-Zeddam. 

D Principeverzoek wijziging 
gebruik woonbestemming 
bijgebouw - Kastanjelaan 20 
Stokkum 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. Planologisch medewerking te 
verlenen aan het verzoek van de 
initiatiefnemer om de realisatie van 

een streekwinkel met 

ondergeschikte horeca mogelijk te 
maken in het bijgebouw van de 
woning. 
2. De initiatiefnemer informeren 
over dit besluit. 

3. Beleid op dit thema voorbereiden 
en betrekken bij herziening 
bestemmingsplan buitengebied. 
4. Wethouder Mijnen heeft niet 
deelgenomen aan beraadslagingen 
en besluitvorming. 
 

E Herijken oorlogsmonument 
Zeddam met klokkenstoel, 2 
vlaggemasten en vuurschalen 

W.J.A. Gerritsen College besluit medewerking te 
verlenen aan het plan plaatsen 
klokkenstoel conform de 
aangevraagde 
omgevingsvergunning (op grond 

van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2, van de Wabo). 
 

F Uitbreiding woning Pastoor te 
Rielestraat 17, Braamt 

W.J.A. Gerritsen College besluit medewerking te 
verlenen aan de uitbreiding van de 
woning Pastoor te Rielestraat 17 in 

Braamt conform het verzoek van 
15.12.2019 (ingekomen op 
16.12.2019) op grond van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 2, 
van de Wabo, juncto artikel 4 van 
Bijlage II Bor. 
 

G Wijziging bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Montferland 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. Ontwerpwijzigingsplan vast te 
stellen. 
2. Procedure tot vaststelling van het 

plan te starten. 

3. In te stemmen met bijgaande 
planschade-overeenkomst. 
 

H Aanwijzing lokale publieke 
media instelling 2020-2025 

O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. De gemeenteraad te adviseren 
een positief advies uit te brengen 

aan het Commissariaat voor de 
media, d.m.v. bijgevoegd 
raadsvoorstel, over de vraag of 



 

Stichting regionaal Mediacentrum 
REGIO8 voldoet aan de eisen die de 
Mediawet 2008 stelt aan lokale 
media-instellingen. 
2. De gemeenteraad te adviseren 
een positief advies uit te brengen 

aan het Commissariaat voor de 
media over de aanvraag van 
Stichting regionaal Mediacentrum 
REGIO8 voor toewijzing van 
zendtijd als lokale publieke media-
instelling in de gemeente 

Montferland. 
 

I Raadsbrief mediabeleid O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. De gemeenteraad te informeren 
over de planning voor het 

Montferlandse mediabeleid. 

2. Raadsbrief in overleg met 
portefeuillehouder aanpassen. 
 

J VERVALLEN 
 

  

K Ontwerp bestemmingsplan 
'Verheijstraat, Didam' 

W.J.A. Gerritsen 1. College stemt in met het 
ontwerpbestemmingsplan 
"Verheijstraat, Didam'. 
2. College besluit het 
ontwerpbestemmingsplan conform 
artikel 3.8, lid 1 kenbaar te maken 

en voor een ieder gedurende 6 
weken ter inzage te leggen. 
3. College besluit de realisatie- en 
planschadeovereenkomst 'Kelsche 
Hofstede te Didam' d.d. 24.02.2020 

ter ondertekening voor te leggen 
aan de verzoeker. 

 

L Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020. 
 
De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 
 
 
 

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

 


