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AANWEZIG: 

 
 
W.J.A. Gerritsen    , loco-burgemeester 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 

 
M.G.E. Som     , wethouder 

 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 
 
 

 
 
 
AFWEZIG: 
 
 

mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

A Besluitenlijst 14 juli 2020 P. de Baat Besluitenlijst d.d. 14 juli 2020 
vastgesteld. 
 

B Bouw paardenstal 
Kastanjelaan 13a te Stokkum 
 

W.J.A. Gerritsen College besluit geen medewerking 
te verlenen aan het verzoek. 

C Compensatiepakket 
coronacrisis 

M.G.E. Som 1. College neemt kennis van het 
compensatiepakket coronacrisis van 

het Rijk voor de medeoverheden. 
2. College besluit de financiële 
bijstellingen te verwerken in een 
interne begrotingswijziging en 
hiervan melding te maken in de 

bestuursrapportage 2020. 
 

D Jaarverslag Bezwaarschriften 
2019 

P. de Baat College neemt het "Jaarverslag 
2019, Bezwaarschriften gemeente 
Montferland" ter kennisneming aan. 
 

E Artikel 42 vragen van de PvdA 
m.b.t. wijziging van het 
persoonsgebonden budget 
'sociaal 

G.J.M. Mijnen College stemt in met het versturen 
van bijgaande brief aan de 
gemeenteraad van Montferland en 
deze aanbieden via de griffie met 
inachtneming van een aantal 
tekstuele aanpassingen. 
 

F Eerste halfjaarrapportage 2020 
Bedrijventerrein West 
Achterhoek 

W.J.A. Gerritsen 1. College neemt kennis van de 
eerste halfjaarrapportage 2020 
Samenwerking Bedrijventerreinen 

West Achterhoek en deze 
rapportage ter kennisname door te 

geleiden aan de gemeenteraad door 
deze op de lijst ingekomen stukken 
te plaatsen. 
2. College neemt kennis van de 
uitnodiging voor de 
informatiebijeenkomst van 
raadsleden in de West Achterhoek 

op 21 september 2020. 
 

G Jaarplan Verbijzonderde 
Interne Controle 2020 

M.G.E. Som 1. College besluit het Jaarplan 
Verbijzonderde Interne Controleplan 
2020 vast te stellen. 
2. College neemt kennis van de 

"rechtmatigheidsverantwoording 
2021" door het college. 

 

H Aanpassingen en onderhoud 
t.b.v. het oude gemeentehuis 

te Didam 

M.G.E. Som College stemt in om het 
achterstallig onderhoud uit te 

voeren ten laste van de voorziening 
groot onderhoud voor een bedrag 
van € 82.500,- excl. Btw. Dit is 
t.b.v. het afsluiten van de huidige 
NUTS-aansluitingen en het 
bouwkundig afsluiten van het “niet 
monumentale deel” tot aan sloop, 

het voorzien van een eigen NUTS-
aansluiting, het installeren van een 
zelfstandige E&Winstallatie en het 



 

uitvoeren van onderhoud aan de 
buitenkozijnen van het 
"monumentale deel". 
 

I Beantwoording artikel 42-
vraag ontheffing winkeltijden 
corona 

M.G.E. Som College besluit de vragen te 
beantwoorden conform bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

J Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 28 juli 2020. 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 

 
 
 
 
 
 

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


