Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 12/05/2020

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. 4 mei 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 4 mei 2020
vastgesteld.

B

Meursweg Didam
(bodemsanering)

W.J.A. Gerritsen

1. College besluit het bedrag van
€85.098,- voor saneren van de
PAK-verontreiniging in de Meursweg
(oostzijde) te verwerken in de
Kadernota 2021.
2. Burgemeester heeft niet
deelgenomen aan beraadslagingen
en besluitvorming.

C

Marktconsultatie toekomst
zwembad De Hoevert

G.J.M. Mijnen

1. College besluit de gemeenteraad
de uitkomst voor te leggen van de
marktconsultatie.
2. College stemt in met bijgevoegd
raadsvoorstel, met een tekstuele
aanpassing.

D

Vaststelling bestemmingsplan
‘Wijzigingsplan
Distributiestraat 4a
’s-Heerenberg’

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. Het wijzigingsplan
‘Distributiestraat 4a 's-Heerenberg'
ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te
stellen voor het wijzigingsplan.

E

Principeverzoek perceel
Weemstraat 35 te Loil voor
bouw woning aan
Tengbergenweg en gebr

W.J.A. Gerritsen

College besluit via bijgaande
conceptbrief aanvrager te berichten
dat in principe geen medewerking
wordt verleend aan het verzoek
voor het realiseren van een woning
aan de Tengbergenweg (achter de
woning aan de Weemstraat 35).

F

Raadsnotitie begrotingen 2021
gemeenschappelijke
regelingen

M.G.E. Som

College besluit:
1. De raadsnotitie Begrotingen 2021
Gemeenschappelijke regelingen
vast te stellen.
2. De zienswijze m.b.t. de ODA na
het besluit te versturen (i.v.m.
deadline 22 mei) en de zienswijze
m.b.t. de V.N.O.G te versturen na
behandeling in de auditcommissie
(i.v.m. deadline 4 juni).
3. De raadsnotitie via de
Auditcommissie aan de
gemeenteraad aan te bieden.

G

Jaarverslag Sociale Raad
Montferland 2019

W.G.H.
Sinderdinck

1. College neemt kennis van het
jaarverslag 2019 van de Sociale
Raad Montferland.
2. College bedankt de Sociale Raad
voor haar inzet in 2019.

H

Jaarstukken 2019

M.G.E. Som

1. College besluit de gemeenteraad
voor te stellen de jaarstukken 2019
vast te stellen, m.d.v. dat een
aantal tekstuele aanpassingen
wordt doorgevoerd.

2. College stemt in met
raadsvoorstel en persbericht, met
inachtneming van een enkele
tekstuele aanpassingen, i.o.m. de
portefeuillehouders.
I

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 19 mei 2020.
De secretaris wnd.

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

