Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 07/04/2020

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. 31 maart
2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 31 maart 2020
vastgesteld.

B

Planschadeverzoek De Bleek 8
's-Heerenberg

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. Met inachtneming van het advies
van Lodewijck Groep de aanvraag
om tegemoetkoming in planschade
af te wijzen.
2. Aanvrager en derdebelanghebbende op de hoogte te
stellen via bijgevoegd(e)
conceptbesluit en -brieven.

C

Functieverandering naar
wonen in ruil voor kassen
Doetinchemseweg 75 Didam

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. In principe medewerking te
verlenen aan het verzoek tot
functieverandering naar wonen aan
de Doetinchemseweg 75 te Didam,
een en ander onder voorwaarden
zoals beschreven in de bijgevoegde
concept brief.
2. In te stemmen met de
bijgevoegde conceptbrief.

D

Verzoek vestiging
rietdekkersbedrijf op locatie
Spoelweg 1 te Loerbeek

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. In principe medewerking te
verlenen aan het verzoek tot
vestiging van een rietdekkersbedrijf
in de bestaande gebouwen op de
locatie Spoelweg 1 te Loerbeek, een
en ander zoals weergegeven in de
bijgevoegde conceptbrief.
2. In te stemmen met de
bijgevoegde conceptbrief.

E

Uitvoeringsplan Re-integratie
2020

M.G.E. Som

College besluit:
1. De Realisatie 2019 en het
Uitvoeringsplan Re-integratie 2020
vast te stellen.
2. De Realisatie 2019 en het
Uitvoeringsplan Re-integratie 2020
door middel van bijgevoegde
raadsbrief ter kennisgeving aan de
raad aan te bieden.

F

Kunstgras in Beek en
Nieuw-Dijk

G.J.M. Mijnen

College besluit:
1. Gemeenteraad te informeren
over de gewijzigde investeringen
voor de sportparken van ’t Peeske
en van Sprinkhanen.
2. In plaats van resp. 2 en 3 ton
investeren in kunstgras de volgende
bijdragen beschikbaar te stellen
voor m.n. Led-verlichting en
Draintalents:
- €189.000 voor ’t Peeske;
- €272.000,- voor Sprinkhanen.
3. Aanvullend €50.000,beschikbaar te stellen voor de

aanleg van LED-verlichting bij SV
Kilder.
3. De totale kosten zijn dan
€511.000,-(189.000+272.00+50.000), deze
dekken uit de Algemene Reserve.
4. College stelt daarbij vooraf
voorwaarden en de
vereniging/stichting dient achteraf
de investeringen te verantwoorden.
5. Raadsbrief aanpassen i.o.m de
portefeuillehouder.
G

Raadsbrief onderzoek De
Hoevert

G.J.M. Mijnen

College stemt in met de raadsbrief
stand van zaken De Hoevert en
deze toe te sturen aan de
gemeenteraad.

H

Brief minister BZK Impact
Coronavirus

P. de Baat

College neemt kennis van de brief
van de minister van BZK van 25
maart 2020 en:
- deze brief van de minister van
BZK, inclusief het besluit, eveneens
ter kennis te brengen van de
gemeenteraad;
- de wnd. gemeentesecretaris te
verzoeken de brief onder de
aandacht van het management te
brengen.

I

Uitbreiding maatregelenlijst
Verordening
Stimuleringsregeling duurzame
maatregelen non-profit
organisaties

O.G. van Leeuwen

College besluit Artikel 4 lid 1 van de
Verordening Stimuleringsregeling
duurzame maatregelen non-profit
organisaties uit te breiden met
deelnemen aan een postcoderoos
project.

J

Verkoop woningen Woonzorg
Nederland

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. Een positieve zienswijze af te
geven ten aanzien van de
voorgenomen verkoop van het pand
Gouden Handen in 's-Heerenberg
met dien verstande dat de nieuwe
koper geen huurliberalisatie
toepast, waardoor de 18 woningen
met een huur onder de grens
zolang mogelijk in de sociale sector
blijven.
2. Gelet op de prestatieafspraken
wonen met Woonzorg NL een
positieve zienswijze af te geven ten
aanzien van de voorgenomen
verkoop van de woningen aan
Stadsplein 60 t/m 69, 7041 JE in ’sHeerenberg.
3. Woonzorg Nederland op de
hoogte te stellen van het besluit
door in te stemmen met de
bijgevoegde brieven.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

L

Brief aan fondsbeheerder over
gemeentefonds

M.G.E. Som

College stemt in met de brief van
de gemeente Renkum en besluit
deze te ondertekenen.

M

Ontheffing winkeltijden
feestdagen

P. de Baat

Het college besluit:
Artikel I
Ontheffing te verlenen van de in
artikel 2, eerste lid, van de
Winkeltijdenwet vervatte verboden,
voor zover deze betrekking hebben
op de volgende feestdagen in de zin
van de Winkeltijdenwet;
a.

10 april 2020, Goede Vrijdag;
van 19:00 uur tot 22:00 uur;

b.

12 april 2020, 1ste Paasdag;
van 08:00 uur tot 20:00 uur;
13 april 2020, 2de Paasdag van
08:00 uur tot 12:00 uur;

c.
d.

21 mei 2020, Hemelvaart; van
08:00 uur tot 12:00 uur;

e.

31 mei 2020, 1ste Pinksterdag;
van 08:00 uur tot 20:00 uur;
1 juni 2020, 2de Pinksterdag;
van 08:00 uur tot 12:00 uur.

f.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking op 10
april 2020.
Vastgesteld in de vergadering van 14 april 2020.
De secretaris wnd.

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

