Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 02/06/2020

AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris

W.J.A. Gerritsen

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:
W.G.H. Sinderdinck

, wethouder

A

Besluitenlijst 26 mei 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 26 mei 2020
vastgesteld.

B

Uitnodigingenlijst

P. de Baat

Uitnodigingenlijst besproken.

C

Beleidsregels
Leerlingenvervoer gemeente
Montferland

O.G. van Leeuwen

College besluit:
1. In te stemmen met de
Beleidsregels Leerlingenvervoer
Gemeente Montferland 2020.
2. Tot intrekken van de
Beleidsregels Leerlingenvervoer
Gemeente Montferland 2014.
3. Tot publiceren van de
Beleidsregels Leerlingenvervoer
Gemeente Montferland 2020.

D

Verslag Bestuur RDL
d.d. 22-4-2020

W.J.A. Gerritsen

1. College neemt kennis van het
verslag van het Bestuur van de RDL
d.d. 22-4-2020.
2. College brengt het
accountantsverslag met
aanbevelingen en de uitvoering
daarvan ter kennis aan de raad.

E

Participatiekader: raadsbrief
voortgang

G.J.M. Mijnen

1. College stemt in met de inhoud
van de bijgevoegde raadsbrief en
deze te versturen aan de
gemeenteraad.
2. College besluit, aangezien de
raadsbrieven het karakter hebben
van een nieuwsbrief, het afhandelen
en versturen van de hierna te
volgen raadsbrieven ten aanzien
van dit onderwerp in handen stellen
van de portefeuillehouder.

F

Verzoek functiewijziging Lieve
Vrouweplein 5 (achterzijde) in
Didam

W.J.A. Gerritsen

College besluit in principe
medewerking te verlenen aan het
verzoek tot functiewijziging van de
bedrijfsruimte aan achterzijde van
het Lieve Vrouweplein 5 in Didam
t.b.v. een kleinschalige boutique
fitness op grond van artikel 2.12 lid
1 onder a onder 2º Wabo.

G

Agenda en verslag
Klankbordgroep
Reinigingsdienst de Liemers

W.J.A. Gerritsen

1. College neemt kennis van de
agenda en het verslag van de
Klankbordgroep van de RDL d.d. 23
april 2020.
2. College brengt het verslag en
agendastukken ter kennis aan de
raad.

H

Vaststellen bestemmingsplan
'Verheijstraat, Didam'

W.J.A. Gerritsen

College besluit de raad, conform
bijgevoegd raadsvoorstel en besluit, voor te stellen:

1. Het bestemmingsplan
'Verheijstraat, Didam' vast te
stellen.
2. In te stemmen met de
zienswijzennotitie bestemmingsplan
Verheijstraat, Didam.
3. Geen exploitatieplan vast te
stellen.
I

Vervreemden
archiefbescheiden aan
gemeente Zevenaar

O.G. van Leeuwen

College besluit:
1. In te stemmen met het
vervreemden van een aantal
locatiedossiers uit het bouw- en
milieuarchief van de voormalige
gemeente Didam naar de gemeente
Zevenaar.
2. De verklaring van vervreemding
te laten ondertekenen door
burgemeester en
gemeentesecretaris.
3. De gemeente Zevenaar
verzoeken in te stemmen met de
vervreemding en de verklaring
mede te ondertekenen.
4. De coördinator DIV opdracht te
geven het proces van vervreemding
namens het college verder uit te
voeren.

J

Vaststelling 'Bestemmingsplan
Buitengebied(vierde
herziening), wijziging
Kerkhuisstraat

W.J.A. Gerritsen

1. Bestemmingsplan
'Buitengebied(vierde herziening),
wijziging Kerkhuisstraat 6 te Beek'
(ongewijzigd t.o.v. het
ontwerpplan) vaststellen;
2. Geen exploitatieplan vaststellen.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

L

Besluitenlijst d.d. 28 mei 2020

P. de Baat

Besluitenlijst 28 mei 2020
vastgesteld.

Vastgesteld in de vergadering van 9 juni 2020.
De secretaris

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

