Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 14/04/2020

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 7 april 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 7 april 2020
vastgesteld.

B

AVA Vitens op 22 april 2020

M.G.E. Som

1. College neemt het resultaat over
2019 voor kennisgeving aan.
2. College besluit het dividend in de
begroting structureel geheel af te
ramen gezien de verwachtingen van
Vitens voor de komende jaren.

C

Ontwerp bestemmingsplan
'Didam, Kerkepad 1'

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. In te stemmen met het
bijgevoegde conceptontwerpbestemmingsplan 'Didam,
Kerkepad 1'.
2. Het bestemmingsplan voor een
ieder gedurende 6 weken ter visie
te leggen.
3. De indiener van het beroep via
bijgevoegde brief te informeren
over de start van de procedure.

D

Afwegingskader voor
grootschalige
energieopwekking met winden zonne-energie

O.G. van Leeuwen

College besluit:
1. De inspraaknota met de daarin
voorgestelde wijzigingen van het
conceptkader vast te stellen (bijlage
1).
2. Het definitieve afwegingskader
voor grootschalige
energieopwekking met windenergie
en zonne-energie vast te stellen
(bijlage 2) en door middel van
bijgevoegd raadsvoorstel en
raadsbesluit (bijlage 3 en 4) aan de
gemeenteraad voor te leggen ter
besluitvorming.

E

Voorontwerp
'Bestemmingsplan
Buitengebied, vijfde
herziening'

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. In te stemmen met het concept
voorontwerp bestemmingsplan
'Buitengebied, vijfde herziening'.
2. Vooroverleg op te starten door
toezending aan provincie,
waterschap, plattelandsraad en
afstemming met betrokkenen.
3. Medewerking te verlenen aan
overkapping bij Manege de Bijvank
op basis van een specifiek bouwplan
en kwaliteitsverbetering op de
locatie.
4. In principe medewerking te
verlenen aan het d.d. 16 december
2019 ingediende verzoek van
Wienerberger Steenfabriek aan de
Terborgseweg 30-32 te Azewijn.

F

VERVALLEN

G

Raadsbrief Uitstel R&T-beleid
i.v.m. coronamaatregelen

M.G.E. Som

College besluit de raad door middel
van een raadsbrief te informeren
over het uitstellen van oplevering
van het nieuwe beleid voor
recreatie en toerisme.

H

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020.
De secretaris wnd.

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

