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AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris
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, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:

A

Besluitenlijst 25 augustus
2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 25 augustus 2020
vastgesteld.

B

Pilot Subsidie Voedselbank
tijdens de Coronacrisis.

M.G.E. Som

College besluit:
1. Tot het vanwege de Coronacrisis
uitvoeren van een pilot met de
Voedselbank Montferland in 20202021 om subsidie te verstrekken op
basis van het aantal geholpen
gezinnen in een crisissituaties.
2. Om minimaal subsidie (€7.150,-)
te verstrekken voor 10 gezinnen in
een crisissituatie per jaar. Mocht als
gevolg van de Coronacrisis meer
mensen zijn geholpen in een
crisissituatie dan extra subsidie
verstrekken tot een maximum van
€ 10.000,-. De extra te verstrekken
subsidie bedraagt € 715,- per gezin.
3. Om als er geen 10 gezinnen
geholpen zijn in een crisissituatie de
resterende middelen als gift te
verstrekken aan de voedselbank.

C

Vaststelling budgetsubsidie
Welcom 2019

W.J.A. Gerritsen

1. College stelt de budgetsubsidie
2019 van Welcom vast op €
1.701.897,- conform verleende
subsidie.
2. College stemt in met bijgevoegde
beschikking en deze zenden aan
Welcom.

D

Verlenging Pilot Anorexia
Nervosa

G.J.M. Mijnen

College stemt in met een verlenging
van het project tot aan de
onderhandse aanbesteding
ziekenhuiszorg.

E

Vervolg Functieverandering
naar Wonen Steegseweg 26 te
Beek

W.J.A. Gerritsen

1. College stemt in met het
opstellen van een wijzigingsplan
voor het
functieveranderingsinitiatief naar
wonen aan de Steegseweg 26 te
Beek en de in dit advies vermelde
aanpak.
2. College stemt in met bijgevoegde
planschade- en
realisatieovereenkomst en deze ter
ondertekening voorleggen aan
initiatiefnemer.

F

Voortgang
Rosekalverenhouderij
Ompertsestraat 6a Azewijn

W.J.A. Gerritsen

College besluit;
1. Ingezette procedure
(grondgebonden insteek) voor de
vestiging van een
rosekalverenhouderij aan de
Ompertsestraat 6a te Azewijn voort
te zetten voor zover:
a. door de provincie een gewijzigde
NBW-vergunning wordt afgegeven

voor het teruggebrachte aantal te
houden rosekalveren (365);
b. de aan het ontwerpplan ten
grondslag liggende onderzoeken, de
ruimtelijke onderbouwing en de
aanmedlingsnotitie worden
bijgesteld;
c. initiatiefnemer inzichtelijk maakt
op welke wijze hij op ieder moment
de grondgebondenheid kan
aantonen.
2. Verder inzetten op de nietgrondgebonden variant voor zover
door de provincie geen gewijzigde
NBW-vergunning kan worden
afgegeven voor het teruggebrachte
aantal te houden rosekalveren
(365) en hiervoor alsnog een
passende beoordeling en planmer
moeten worden opgesteld.
G

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

W.J.A. Gerritsen

College besluit conform bijgevoegde
raadsvoorstellen en (concept) besluiten:
1. In te stemmen tot gewijzigde
vaststelling van het 'Chw
bestemmingsplan Braamt,
Dorpsplan' o.b.v. ambtshalve
aanpassingen en geen
exploitatieplan vast te stellen.
2. In te stemmen tot gewijzigde
vaststelling van het
bestemmingsplan 'Loil, Dorpsplan'
o.b.v. de reactie op de zienswijzen
en geen exploitatieplan vast te
stellen.

H

Bestuursrapportage 2020

M.G.E. Som

College besluit in te stemmen met:
1. Het raadsvoorstel op enkele
onderdelen aan te passen i.o.m. de
portefeuillehouder.
2. De begroting 2020 te wijzigen
volgens bijgevoegde
begrotingswijziging (zie bijlage 7.1
van de Bestuursrapportage).
3. Het nadelig saldo van de
Bestuursrapportage 2020, ten
bedrage van € 2.345.000 te
onttrekken aan de Algemene
Reserve.
4. De reserve klimaatmiddelen op
te nemen in artikel 6 van het
Budgetkader College 2017.

I

Beantwoording artikel 42 RvO
vragen Rob Mos

O.G. van Leeuwen

1. College stemt in met de
beantwoording van de vragen
gesteld door fractie Rob Mos.
2. College brengt beantwoording via
de griffie ter kennis aan de raad.

J

Beantwoording van de moties,
Stop de begrotingserosie en
Instellen noodfonds
Coronavirus

M.G.E. Som

1. Het college stemt in met de
beantwoording van beide moties in
een raadsbrief.
2. Het college besluit bijgevoegde
raadsbrief aan te bieden aan de
gemeenteraad.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

L

Raadsbrief R&T

M.G.E. Som

College stemt in met de raadsbrief
en zendt deze aan de
gemeenteraad.

Vastgesteld in de vergadering van 8 september 2020.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

