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A Besluitenlijst 9 juni 2020 P. de Baat Besluitenlijst d.d. 9 juni 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Jaarverantwoording Toezicht 
en handhaving Wet 
kinderopvang 

G.J.M. Mijnen College besluit: 
1.De bijgevoegde 
jaarverantwoording 

(toezichtinformatie) over 2019 vast 
te stellen en te 
 ondertekenen en; 
2. In te stemmen met: 
 - digitale doorlevering 

verantwoording 2019 aan Inspectie 
van het Onderwijs (vrijgeven 

 toezichtinformatie Montferland) 
 - publicatie jaarverslag 2019 op de 
website van het Inspectie van het 
Onderwijs (selectie 
 toezicht informatie Montferland 
openbaar op website); 

3. De jaarverantwoording 2019 ter 
kennisneming aanbieden aan de 
gemeenteraad. 
 

D Raadsbrief klimaatadaptatie O.G. van Leeuwen College besluit bijgevoegde 
raadsbrief met illustrerend filmpje 

aan te bieden aan de raad. 
 

E Artikel 42 vraag Lijst Groot 
Montferland - Joodse kerkhof 
's-Heerenberg 

G.J.M. Mijnen College stemt in met het verzenden 
van bijgevoegde brief aan de 
gemeenteraad, met inachtneming 

van enkele tekstuele aanpassingen. 
 

F 2e halfjaarrapportage 2019 
Bedrijventerrein West 
Achterhoek 

W.J.A. Gerritsen College neemt kennis van de 
tweede halfjaarrapportage 2019 
Samenwerking Bedrijventerreinen 
West Achterhoek en deze 

rapportage ter kennisname door te 
geleiden aan de gemeenteraad door 
deze op de lijst ingekomen stukken 
te plaatsen. 
 

G Raadsbrief voortgang 

Centrumplan Didam 

O.G. van Leeuwen College stemt in met de raadsbrief, 

met inachtneming van enkele 
tekstuele aanpassingen. 

 

H Organisatorische inbedding 
CLM 

W.G.H.Sinderdinck College stemt in met het besluit om 
de regionale projectorganisatie 

regionale samenwerking sociaal 
domein en het contract- en 
leveringsmanagement (CLM) 
organisatorisch onder te brengen bij 
de gemeente Doetinchem. 
 

I Regie in risicozaken 
(voortzetten drang in eigen 
beheer) 

G.J.M. Mijnen College stemt in met behoud van 
medewerker voor “regie in 
Risicozaken” (0.67 fte schaal 9, 
functiecode 036010) met ingang 



 

van 1 november voor onbepaalde 
tijd. 
 

J Faillisement HMC W.G.H.Sinderdinck College stemt in met: 

1. De overeenkomst met Jens 
Beenhakker B.V. handelend onder 
de naam HMC te ontbinden per 30 
juni vanwege faillisement. 
2. De clienten van HMC per 1 juli 
toe te wijzen aan Kersten 
Hulpmiddelenspecialist B.V. tot in 

ieder geval de initiele looptijd van 
de overeenkomst die eindigt op 31 
oktober 2023. 
3. De burgemeester van 

Doetinchem volmacht te verlenen 
om namens Montferland de 
ontbindingsbrief met HMC te 

ondertekenen. 
4. De raadsbrief aanpassen en 
verzenden. 
 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 23 juni 2020. 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 
 


