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A

Besluitenlijst 28 juli 2020

P. de Baat

Besluitenlijst 28 juli 2020
vastgesteld met een tekstuele
aanpassing.

B

Beantwoording artikel 42
vragen stort afvalstoffen in De
Nevelhorst

W.J.A. Gerritsen

Instemmen met de concept
beantwoording en deze aanbieden
aan de griffie ten behoeve van de
lijst van ingekomen stukken van de
raad.

C

Participatiekader: doel-niveauuitkomst

G.J.M. Mijnen

1. Instemmen met de bijgevoegde
raadsbrief;
2. De tabel zoals opgenomen in de
raadsbrief alvast als leidraad
hanteren bij nieuwe
projecten/participatietrajecten;
3. Deze tabel daarom verwerken in
de format startnotitie zoals
gehanteerd vanuit bestuurlijke
vernieuwing en dit actief
communiceren op Intranet.

D

Herziening subsidiebeleid en
subsidieregelingen

M.G.E. Som

Retour college 25 augustus 2020.

E

Ambitiebepaling implementatie
Omgevingswet

W.J.A. Gerritsen

Via bijgaand raadsvoorstel de raad
voorstellen om:
1. Kennis te nemen van de notitie
De Omgevingswet - bestuurlijke
implementatie - theoretische
uitgangspuntennotitie
2. De notitie De Omgevingswet bestuurlijke implementatie - keuze
scenario vast te stellen;
3. Op basis van deze notitie de
Omgevingswet conform scenario 2
(van buiten naar binnen werken) te
implementeren
4. Uitvoering te geven aan de acties
benoemd in paragraaf 3.4 van deze
notitie.

F

Verordening starterslening
Montferland

W.J.A. Gerritsen

De raad voorstellen de verordening
starterslening Montferland 2020
vast te stellen en een bedrag van
€ 200.000 over te hevelen van de
blijverslening naar de
starterslening.

G

Reactie op advies Sociale Raad
Montferland

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Neemt kennis van het positieve
advies van de Sociale Raad
Montferland;
2. Stemt in met bijgevoegde
beantwoording aan de Sociale Raad
Montferland.

H

Subsidie maatschappelijke
begeleiding statushouder 2020
en juridische ondersteuning
statushouders

G.J.M. Mijnen

1. Aan Stichting Welcom voor 2020
een subsidie toekennen van
€ 48.600,- voor de
maatschappelijke begeleiding van
statushouders;
2. Tevens voor 2020 een bedrag
toekennen van € 8.000,- voor de
juridische begeleiding van
statushouders bij gezinsherenigingen;
3. Bijgaande toekenningsbeschikking versturen.

I

Beantwoording artikel 42
vragen aanbesteding/
bekostiging jeugdzorg

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met
bijgevoegde beantwoording en
besluit deze beantwoording mede te
delen aan de gemeenteraad.

J

Woning Chamavenstraat
Lengel

W.J.A. Gerritsen

Medewerking verlenen aan een
herziening van het
bestemmingsplan om de bouw van
1 woning planologisch mogelijk te
maken en hiertoe de benodigde
ruimtelijke procedure op starten.

K

Kaders sportvoorziening

G.J.M. Mijnen

Retour college 25 augustus 2020.

L

Rapport Als jong gezin in
Montferland wonen

G.J.M. Mijnen

Het college neemt kennis van het
rapport van de HAN, legt dit voor
aan de gemeenteraad in de
vergadering van 10 september
2020 en neemt de daarin
opgenomen aanbevelingen mee bij
toekomstig te ontwikkelen beleid.

M

Omgevingsvergunning
Meidoorn 10 te Didam tuinhuis met overkapping

W.J.A. Gerritsen

Medewerking verlenen aan het
bouwplan met kenmerk 20200489001 dat voorziet in het plaatsen van
een tuinhuis met overkapping op de
locatie aan de Meidoorn 10 in
Didam (op grond van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 2, van de
Wabo).

N

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 25 augustus 2020
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

