Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 07/07/2020

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 30 juni 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 30 juni 2020
vastgesteld.

B

Ondertekening regionaal
Preventieakkoord 'Gezondheid
en geluk voorop in de
Achterhoek'

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Neemt kennis van het regionale
Preventieakkoord 'Gezondheid en
Geluk voorop in de Achterhoek'.
2. Besluit door ondertekening van
de verklaring een bijdrage te
leveren om samen met partners
ongezonde gedragspatronen te
doorbreken en ons in te zetten voor
gezonde en gelukkige inwoners;
3. Besluit wethouder Mijnen te
machtigen om de verklaring voor
deelname als partner aan het
preventieakkoord te laten
ondertekenen.

C

Uitvoeringsplan
gladheidsbestrijding 20202021

O.G. van Leeuwen

De gladheidsbestrijding uitvoeren
volgens het uitvoeringsplan
gladheidsbestrijding 2020-2021.

D

Vervolg afspraken met
voetbalverenigingen

G.J.M. Mijnen

Raad informeren m.b.t. de
uitvoering van raadsbesluiten
betreffende de voetbalverenigingen.

E

Legalisatie wooneenheden
Kollenburgweg 4-6 Didam

W.J.A. Gerritsen

1. Motie van de raad mede
aanmerken als een verzoek om
toepassing te geven aan een
afwijking van het bestemmingsplan
op basis van een door de
gezamenlijke bewoners in te dienen
nieuwe aanvraag om
omgevingsvergunning voor de in
afwijking van de eerdere
vergunning gerealiseerde
woongebouwen/wooneenheden;
2. Invulling geven aan de motie van
de raad;
3. Advocaat namens bewoners
informeren door middel van de
bijgevoegde conceptbrief met
bijlagen (in afschrift aan bewoners);
4. Raad in kennisstellen van het
besluit en een kopie van de brief als
bedoeld onder punt 3 ter
kennisname aan de raad brengen.

F

Bestemmingsplan Parkeren
Vinkhof, Zeddam

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit de raad, conform
bijgevoegd raadsvoorstel en besluit, voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan 'Parkeren
Vinkhof, Zeddam' vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te
stellen.

G

Vrijetijdsagenda Achterhoek
2020-2030

M.G.E. Som

Aangehouden.

H

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 14-07-2020.
De secretaris wnd.

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

