
Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland

Besluiten van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Montferland, gehouden op 
donderdag 27-6-2019 in de raadszaal (Gouden Handen, Emmerikseweg 17) aanvang 20:30 uur.

Voorzitter: P. de Baat (voorzitter);

Griffier: D. Berends;

Aanwezig:

Afwezig:

M.G.J. van Balveren, M.H.C.T. Berendsen, H J.G. Burgers - Krus, 
R.W.M. Cremer, A.J.B.G. Dieker, P.W. van Dijken, J. Gerritsen, H.J. 
Groote, J.H.M. van Halteren, M.R.W. Heebing, W.B.M. Linssen, K.F.T. 
Looman, J.W.G. Menting, J.R. Mos, C.G.H. Polman, G.R.W. Polman, , 
E.T.J.M. Rutting- Baars, J.H.E. van Schriek (vanaf 22.55 uur), M.J.A. 
Steenkamp, F.GJ.M. Tiemessen, H.J. Wassing, I.TJ.M. Wolsing;

M.A.H. Fränzel, J.M. Böhmer, C.M.W. Reesing-Som;

Wethouders: W.J.A. Gerritsen, G.J.M. Mijnen, W.G.H. Sinderdinck, M.G.E. Som.

1. Opening en mededelingen
Afmeldingen van mevr. Fränzel, mevr. Reesing -Som en dhr. Böhmer, dhr. Van Schriek 
komt later (22.55 uur).

Nr. 25 mevrouw I. Wolsing is primus bij een eventuele hoofdelijke stemming.

2. Vaststelling agenda
Voorgesteld wordt om aan de agenda toe te voegen de voorstellen als agendapunt 10:

» Benoemen voorzitters nieuw vergadermodel 
« Instellen agendacommisie nieuw vergadermodel

De raad stemt in met het toevoegen van deze agendapunten aan de agenda.

3. Burgerspreekrecht
Geen insprekers die zich hebben aangemeld

4. Besluitenlijst vorige vergadering
De besluitenlijst van de vergadering van 22 mei 2019 ligt ter besluitvorming voor.

Gewijzigd
vastgesteld

Ongewijzigd
vastgesteld

Raadsvoorstellen Besluit

5. Vaststelling jaarstukken 2018 Conform besloten
De aanwezige 

leden (3) van de 
fractie PvdA 

worden geacht 
tegen te hebben 

gestemd
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6. Kadernota 2020
Dhr. Van Schriek maakt vanaf 22.55 uur onderdeel uit van de vergadering.

Amendement: bestrijding Eiken processierups ingediend door dhr. Groote (Lijst Groot 
Montferland):

Regnr.: (in te vullen door de raadsgriŕfie)

Agendapunt: 7

Onderwerp: Raadsvoorstel Kadernota 2020

De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 27-6-2019

Besluit:

Aan het ontwerpbesluit toe te voegen als tweede bullit:

« Als actiepunt aan programma 3 Beheer leefomgeving toe te voegen:
- Beleid opstellen dat dient ter bestrijding van de eikenprocessierups zodanig dat er geen 

of bijna geen last is van de eikenprocessierups.

Financieel
Hiervoor honderdvijftíg duizend euro (C 150.000) voteren. Daarvoor als dekking te gebruiken 
het niet doorvoeren van het uìtvoeren Groen Structuurplan voor 2020.

Toelichting

De eikenprocessierups inwoners van Montferland en toeristen veel overlast bezorgt en dat 
gezondheidsklachten oplevert. Dit ook veel overlast aan de (huis)dieren veroorzaakt. De gezondheid 
van inwoners van Montferland een groot goed is en de enorme overlast van de eikenprocessierups 
ook slecht is voor het toerisme dient de bestrijding hiervan goed en professioneel aangepakt te 
worden.

Namens

Dit amendement is
aangenomen

verworpen
in de vergadering van 27-6-2019

's-Heerenberg, 27-6-2019

Het amendement 
is verworpen. De 
aanwezige leden 
(2) van de fractie 

Lijst Groot 
Montferland 

stemmen voor.

Tegen stemmen de 
aanwezige leden 
van de fracties 

PvdA (3), LBM (5), 
D66 (2), CDA (8), 

VVD(3)

Amendement Amendement Amendement
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Kadernota 2020 wordt in stemming gebracht

Stemverklaring. Mevr. Rutting-Baars: De hervormingen in het sociaal domein om te 
voldoen aan de budgetneutraliteit kunnen niet de steun van de PvdA wegdragen en 
daarom stemt de fractie PvdA tegen.

Stemverklaring. Dhr. Groote: Ook Lijst Groot Montferland kan niet instemmen met de 
kadernota 2020 vanwege het uitgangspunt van een budgettair neutraal sociaal domein.

Kadernota 2020 
aangenomen. Voor 
hebben gestemd 
de aanwezige 
leden van de 
fracties CDA (8), 
VVD (2), D66 (2), 
LBM (5).

Tegen hebben 
gestemd de 
aanwezige leden 
van de fracties 
PvdA (3) en Lijst 
Groot Montferland 
(2).

Motie toeristisch beleid ingediend door: dhr. Van Dijken (D66), dhr. Dieker (CDA), 
dhr. Van Halteren (LBM), dhr. Groote (Lijst Groot Montferland)

Mtmţfrrktnd• 1 # lokaalbelang

MOTIE Opstellen toeristisch beleid

De raad van de gemeente Montferland in vergadering bijeen op 27 juni 2019

Constaterende dat:
recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers van de gemeente Montferland;
er op dit moment geen gedegen en actueel toeristisch beleid Is;
eind 2017 het visiedocument “van speldeprik tot speerpunt" is gepresenteerd aan de
burgemeester en het toeristisch veld;
dit rapport ter kennisgeving naar de raad is verstuurd;
er vervolgens een traject is opgestart om tot een plan van aanpak te komen en een plan van 
uitvoering;
er veel overleggen hebben plaats gevonden met betrokkenen uit het toeristisch veld en
ambtenaren en onder begeleiding van een procesbegeleider;
dat proces tot op heden niet heeft geleid tot een gedragen voorstel.

Overwegende dat:
er veel partijen betrokken zijn die zich richten op recreatie en toerisme in Montferland; 
partijen en raad het beeld hebben gehad dat het visiedocument “van speldeprik tot speerpunt" 
leidend is om tot een nieuw beleidsplan te komen;
er een patstelling lijkt te zijn ontstaan wie nu de toeristische sector vertegenwoordigt in 
Montferland en wie de lead heeft om tot een beleidsplan te komen;
een beleidsplan antwoordt op de vraag waar voor de gemeente Montferland kansen liggen en 
welke investeringen dit vraagt.

Draagt het college van B&W op om:
« Een beleidsplan op te stellen voor recreatie en toerisme in Montferland, in samenwerking met 

vertegenwoordigers uit het toeristisch en recreatief werkveld en deze uiterlijk 1 oktober 2019 
ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.

* Een werkgroep te formeren met daarin, naast gemeentelijke vertegenwoordigers, de
vertegenwoordigers uit het toeristisch en recreatief veld om het (concept) beleidsplan mee op 
te steHen.

verworpen

roeringsagenda 2019-2033 op te stellen, navaststelling van de visie
namens fractie LBMNamens fractie CpA Namens fractieJrffíÍGrtNamens

P.W. (Fri

aangenomen
in de vergadering van 27-06-2019.Deze motie is

Motie met 
algemene 
stemmen 
aangenomen

Pagina 1 van 2
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Motie vergroeningscampagne klimaatadaptatie ingediend door: Dhr. Heebing 
(D66), dhr. Van Halteren (LBM), dhr. Dieker (CDA), dhr. Groote (Lijst Groot Montferland)

MimtferlumĴ
lokaalbelang

MOTIE Vergroeningscampagne klimaatadaptatie

De raad van de gemeente Montferland In vergadering bijeen op 27 juni 2019

Constaterende dat
door klimaatverandering we steeds vakerte maken met extreme weersomstandigheden zoals 
hitte en wateroverlast;
langdurige hitte bij veel mensen tot gezondheidsklachten leidt;
er zowel op particuliere gronden als in de openbare gebieden mogelijkheden zijn om bij te 
dragen aan klimaatadaptatie. Ofwel, hoe kunnen we de leefomgeving klirnaatbestendig maken.

Overwegende dat:
preventieve maatregelen te nemen zijn om wateroverlast, de gevolgen van hitte en langdurige 
droogte tegen te gaan;
hiervoor vele mogelijkheden zijn zoals het afkoppelen van hemelwaterafvoer of het 
verwijderen van straatwerk;
het goed is om verdere verstening van onze leefomgeving te voorkomen en hemelwater 
plaatselijk te laten infiltreren;
er initiatieven zijn zoals Operatie Steenbreek en Weet van Water die gemeenten ondersteunen 
om de negatieve gevolgen van verstening om te zetten in positieve effecten van vergroening, 
er juist in samenwerking met inwoners, organisaties en de gemeente een effectieve aanpak 
mogelijk is.

Draagt het college van B&W op om:
Fen vergroeningscampagne op te zetten waarin inwoners actief benaderd en gestimuleerd 
worden om vergroeningsmaatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie te nemen.

Namen* de fractie D66 Namens de fractie LBf^ Namens de fractie CDA Name iţ de tractie Llĵsļ

ļÅfbcb ìpk
M.R.W Heebing

aangenomen
Deze motie is ________ -4h de vergadering van 27-06-2019.

verworpen

Motie aangenomen 
met voor gestemd: 
de aanwezige 
leden van de 
fracties LBM(5), 
Lijst Groot 
Montferland (2), 
D66(2), CDA (8) 
en de raadsleden 
H.J.G. Burgers - 
Krus en I.T.J.M. 
Wolsing beiden 
PvdA.

Tegen de motie 
hebben gestemd: 
De aanwezige 
leden van de 
fractie VVD (2) en 
mevrouw Rutting- 
Baars (PvdA).

s-Heerenl

D. Berends
Pagina 1 van 1

Stemverklaring: Mevr. Rutting-Baars: vindt de financiering van het plan niet helder en 
stemt daarom tegen.

7. Vragenuur

LBM (mevr. Van Balveren) inzake Emmerikseweg 's-Heerenberg 
CDA (dhr. Linssen) inzake 's-Heerenberg -Oost
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Raadsmonitor

Drietal moties om af te voeren
» ktd bezuinigingen voetbalorganisaties 
« Inzet Nuon gelden voor duurzaamheid 
« Visie op warmteopslag

Ingekomen stukken
Ter bespreking aangevraagd :
Er is als dienstverlening vorige week een geactualiseerde lijst ingekomen stukken 
aangeboden, de nieuw toegevoegde stukken zijn geel gearceerd. Dinsdag is er nog een 
raadsbrief aan de raad verzonden inzake inlichtingen NK Wielrennen. De raad stemt 
ermee in deze brief nog toe te voegen aan de lijst ingekomen stukken van hedenavond.

Fractie CDA
R( 19)27 Raadsbrief ondersteunings- en welzijnstaken in wijken/kernen (19int01177).

Fractie WD
R(19)26
R( 19)27

Raadsbrief ontwikkelingsplan gemeentehuislocatie Didam (19int01583).
Raadsbrief ondersteunings- en welzijnstaken in wijken/kernen (19int01177).

Fractie Lijst Groot 
Montferland
R( 19)24
R(19)27
R(19)28

Raadsbrief Nuon gelden
Raadsbrief ondersteunings- en welzijnstaken in wijken/kernen (19int01177).
Raadsbrief inlichtingenverzoek NK Wielrennen (19int01723).

Brief nr 6
Brief nr 24

Notitie begrotingen gemeenschappelijke regelingen 2020.
Zienswijze namens Lidl Nederland GmbH bestemmingsplan Centrum 
’s-Heerenberg (19ink13394).

8.

10 Voorstel benoemen voorzitters en voorstel instellen agendacommissie nieuw 
vergadermodel

Instellen agendacommissie nieuw vergadermodel 

Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen

Voorstel met 
algemene 
stemmen 

aangenomen

Het voorstel benoemen voorzitters nieuw vergadermodel
Dhr. Mos merkt op ook kandidaat voorzitter te zijn en mee te willen doen in de 
stemming. De voorzitter maakt daarbij kenbaar dat de raad, ook dhr. Mos, mee dient te 
nemen in een stemming over het voorzitterschap in het nieuwe vergadermodel.

Op voorstel van dhr. Tiemessen wordt er over alle voorzitters gestemd. Omdat het gaat 
over personen zijn alle stemmingen schríftelijk.

Het stembureau wordt benoemd door de voorzitter van de raad. Dhr. Chiel Polman 
(CDA), dhr. Wassing (Lijst Groot Montferland) en de heer Van Schriek (LBM) vormen het 
stembureau.

Voor het besluitquorum geldt dat de volstrekte meerderheid wordt vereist van hen die 
een stem hebben uitgebracht. Bij een schríftelijke stemming wordt onder het uitbrengen 
van een stem verstaan het inleveren van een behoorlijk ingevuld stembriefje.
Ongeldige stembriefjes tellen niet mee voor het besluitquorum.

Omdat het geen formele voordracht betreft hebben alle raadsleden de gelegenheid om 
mee te stemmen, dus ook de kandidaat voorzitters.
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Er volgen acht stemrondes:
Dhr. Groote wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies:
22 stembriefjes ontvangen 
Voor: 21 
Tegen: 1 
Blanco:0

Dhr. Van Dijken wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies:
22 stembriefjes ontvangen 
Voor: 18 
Tegen:4 
Blanc: 0

Mevr. Reesing-Som wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies: 
22 stembriefjes ontvangen

Voor: 22 
Tegen:0 
Blanco: 0

Mevr. Wolsing wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies:
22 stembriefjes ontvangen 
Voor: 19 
Tegen 3 
Blanco: 0

Mevr. Burgers- Krus wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies: 
22 stembriefjes ontvangen

Voor: 18 
Tegen:4 
Blanc: 0

Mevr. Looman wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies:
22 stembriefjes ontvangen

Voor: 19 
Tegen:3 
Blanco: 0

Dhr. Van Halteren wordt benoemd tot voorzitter Politieke Sessies: 
22 stembriefjes ontvangen

Voor: 17 
Tegen:5 
Blanco: 0

Dhr. Mos wordt niet benoemd tot voorzitter Politieke Sessies 
22 stembriefjes ontvangen

Voor: 9 
Tegen 12 
Blanco: 1
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Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De raad van de gemeente Montferland,
De griffier,

drs. D. Berends

Besluitenlijst Gemeenteraad Montferland


