Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
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AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris wnd.

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 (openbaar) 7 juli
2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 7 juli 2020
vastgesteld.

B

Besluitenlijst (openbaar) 9 juli
2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 9 juli 2020
vastgesteld.

C

Meicirculaire gemeentefonds
2020

Dt Directieteam

1. College neemt kennis van de
mededelingen uit de meicirculaire
2020.
2. College besluit de financiële
bijstellingen te verwerken in de
bestuursrapportage 2020 en in de
begroting 2021 en de bijbehorende
meerjarenbegroting.
3. College besluit de bestaande
taakstelling hierbij ongewijzigd te
laten.

D

Verschuiving bestemmingsvlak
'wonen' Oude
Doetinchemseweg 97 Zeddam

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. Op grond van de
wijzigingsbevoegdheid toepassing
te geven aan een verschuiving van
het bestemmingsvlak 'Wonen' Oude
Doetinchemseweg 97 Zeddam voor
zover uit de uitgewerkte
onderbouwing is gebleken dat geen
sprake is van belemmeringen welke
zich tegen de verschuiving
verzetten, voor zover er
overeenstemming bestaat over de
landschappelijke inpassing en er
een planschadeovereenkomst is
afgesloten.
2. Aanvrager conform bijgaande
brief te informeren.

E

Motie Pvda, Lijst Groot
Montferland en Rob Mos

M.G.E. Som

College stemt in met het versturen
van bijgevoegde raadsbrief.

F

Evenementen in Corona-tijd

P. de Baat

College besluit:
1. De integrale COVID-19
Evenementen werkwijze (landelijk
handelingskader) over te nemen.
2. Organisatoren/initiatiefnemers
van evenementen bij de
vergunningaanvraag een COVID-19
plan (onderdeel van veiligheidsplan)
te laten indienen.
3. Enkel voor de evenementen die
plaats zouden vinden tussen de
start van de coronacrisis en 1 juni
2020 zal worden bekeken of er
financieel tegemoet kan worden
gekomen aan de meerkosten
veroorzaakt door de verplaatsing
van het evenement door middel van
een extra incidentele subsidie.

4. Afgeslankte/aangepaste versies
van reguliere evenementen worden
beoordeeld als een nieuw
evenement, zowel qua vergunning
als qua subsidie.
G

Verlenging meerkosten
coronacrisis Wmo en Jeugd

G.J.M. Mijnen

College stemt in met verlenging
meerkostenregeling Wmo en Jeugd
tot en met 31 december 2020.

H

Verzoek principe medewerking
landschappelijke inrichting
landbouwperceel Nieuw-Dijk

W.J.A. Gerritsen

College besluit:
1. Geen medewerking te verlenen
aan het verzoek om agrarische
grond om te zetten naar natuur.
2. Akkoord te gaan met de
voorwaarden waaronder
medewerking wel mogelijk is.
3. Verzoeker met bijgevoegde brief
op de hoogste stellen van het
besluit.

I

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 21 juli 2020.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

