Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 30/06/2020

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 23 juni 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 23 juni 2020
vastgesteld.

B

Plan Wennekes 's-Heerenberg

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. In principe in te stemmen met de
herontwikkeling van
Loonwerkbedrijf Wennekes aan de
Bovensteenakkers te 's-Heerenberg
ten behoeve van woningbouw,
conform plan van april 2020.
2. De planologische procedure op te
starten indien en zodra een
intentieovereenkomst is getekend,
een goede ruimtelijke
onderbouwing is ingediend en
plankosten zijn voldaan.
3. Aanvrager te informeren conform
bijgevoegde brief.

C

Jaarstukken 2019 Stichting
Achterhoek Toerisme (StAT)

M.G.E. Som

1. College stemt in met de
jaarrekening van 2019 van Stichting
Achterhoek Toerisme.
2. College neemt kennis van het
jaarverslag 2019 van Stichting
Achterhoek Toerisme.
3. College stelt de subsidie in 2019
aan Stichting Achterhoek Toerisme
vast.

D

Algemene Ledenvergadering
VNG Gelderland afgelast

P. de Baat

College stemt in met:
1. Het Financieel Jaarverslag 2019
van de VNG Gelderland.
2. De benoeming van Henk van den
Berg (secretaris Regio Arnhem
Nijmegen) in de vacature
regiosecretaris.
3. De herbenoeming van vier
bestuursleden (Hoytink, Van den
Wildenberg, Van der Kamp en
Arissen).
4. Decharge kascontrolecommissie
en benoeming als nieuw lid: Tanja
Haseloop-Amsing, burgemeester
van de gemeente Oldebroek, in de
vacature Van Schaik.
5. Brief zenden aan BZK.

E

Ontwerpbestemmingsplan
Woningbouw Centrum Braamt
II

W.J.A. Gerritsen

College besluit de Wro-procedure
tot herziening van het
bestemmingsplan op te starten en
het ontwerpbestemmingsplan
gedurende een termijn van zes
weken ter inzage te leggen.

F

Ontwerp bestemmingsplan
'Buitengebied, vijfde
herziening' gereed

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. In te stemmen met het
voorliggende concept ontwerp

bestemmingsplan 'Buitengebied,
vijfde herziening'.
2. Ondergeschikte ambtshalve
aanpassingen zoals benoemd in het
voorstel nog verwerken voor zover
dat bij de definitieve afronding van
de digitale versie nog mogelijk is.
3. Ontwerp bestemmingsplan
'Buitengebied, vijfde herziening' ter
inzage leggen.
4. Zowel betrokkenen ten aanzien
van de locatie-specifieke
wijzigingen als de betrokken
vooroverleginstanties informeren.
G

Ontwerp bestemmingsplannen
t.b.v. dorpsplannen Braamt en
Loil

G.J.M. Mijnen

1. College stemt in met het
bijgevoegde ontwerp
bestemmingsplan 'Chw
bestemmingsplan Braamt,
Dorpsplan' en conform artikel 3.8,
lid 1 Wro kenbaar maken en voor
een ieder gedurende 6 weken ter
inzage te leggen.
2. College stemt in met het
bijgevoegde ontwerp
bestemmingsplan 'Loil, Dorpsplan'
en conform artikel 3.8, lid 1 Wro
kenbaar te maken en voor een ieder
gedurende 6 weken ter inzage te
leggen.

H

Bestemmingsplan Parkeren
Vinkhof, Zeddam

W.J.A. Gerritsen

Aangehouden. Graag actueel
collegevoorstel toevoegen.

I

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 7 juli 2020.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

