Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 21/04/2020

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. 14 april
2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 14 april 2020
vastgesteld.

B

Subsidie schuldhulpmaatje
2020

W.G.H.Sinderdinck

College besluit:
1. In afwachting van het beleidsplan
schuldhulpverlening 2020-2025
voor het jaar 2020 ad €37.750,beschikbaar te stellen voor
Schuldhulpmaatje.
2. Bijgevoegde subsidiebeschikking
2020 te ondertekenen en verzenden
naar Welcom.

C

Agenda en verslag Bestuur
RDL d.d. 25-3-2020

W.J.A. Gerritsen

1. College neemt kennis van de
agenda en het verslag van het
Bestuur van de RDL d.d. 25-032020.
2. College brengt het verslag en
agendastukken ter kennis aan de
raad (beeldvorming 07-05-2020).
3. College besluit het resterende
nadeel van €26.571,- te verwerken
in de Bestuursrapportage 2020.

D

Beantwoording vragen mw.
E.T.J.M. Rutting-Baars
energie-initiatief Oud-Dijk Zuid

O.G. van Leeuwen

College besluit:
1. De vragen op grond van artikel
42 RvO van mw. E.T.J.M. RuttingBaars van de PvdA-fractie over het
initiatief Oud-Dijk Zuid door middel
van bijgevoegde brief te
beantwoorden.
2. De brief via lijst ingekomen
stukken aan de gemeenteraad aan
te bieden.

E

Herberekening verevening
2016 - 2017 Jeugdzorg
Achterhoekse gemeenten

W.G.H.Sinderdinck

College besluit:
1, De compensatieregeling Voogdij
en 18+ wordt voor de jaren 2016
en 2017 ingebracht in de
verevening 2016 en 2017
Jeugdzorg Achterhoekse gemeenten
onder voorwaarde dat gemeenten
zich hebben ingespannen om
dezelfde regeling te ontvangen,
blijkend uit een afwijzingsbrief van
het Ministerie.
2. De overige Achterhoekse
gemeenten informeren over dit
collegebesluit.

F

Hervormingen sociaal domein

W.G.H.Sinderdinck

College stemt in met de raadsbrief
hervormingen sociaal domein.

G

Gemeentebreed integraal
handhavingsbeleid

W.G.H.Sinderdinck

College besluit:
1. De raad voor te stellen om het
“Gemeentebreed integraal
handhavingsbeleid Montferland
2019” vast te stellen.

2. In te stemmen met het
toepassen van de Landelijke
Handhavingsstrategie (LHS) binnen
alle vakdisciplines in het toezicht
handhaving in de gemeente
Montferland.
3. Te bepalen dat het toezicht door
onze BOA's in Domein I in de regel
in koppels plaats vindt.
4. Aangeven dat de BOA’s
werkzaam binnen het werkveld van
de fysieke leefomgeving ook als
toezichthouder mogen optreden
voor wat betreft taken die
voortvloeien uit hun BOAwerkzaamheden binnen hun
domein.
5. De raad voor te stellen binnen
het sociaal domein te kiezen voor
concept van hoogwaardig
handhaven (cirkel van naleving).
6. De bijgevoegde notitie "Personele
capaciteit BOA's" aan te bieden aan
de raad en de raad voor te stellen
om een keuze te maken uit de daar
genoemde scenario’s.
7. In te stemmen met de
communicatieparagraaf over de
wijze van communiceren over
handhavingsactiviteiten.
H

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2020.
De secretaris wnd.

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

