
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 

gehouden op 15/09/2020 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 
 

W.J.A. Gerritsen    , wethouder 
 

J.H.M. van Halteren    , wethouder 
 
M.G.E. Som     , wethouder 
 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 

 
 
 
AFWEZIG: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst d.d. 8 september 
2020 

 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 8 september 2020 
vastgesteld. 

B Artikel 42 vraag (Her)Opening 
gemeentelijk servicepunt 
 's-Heerenberg 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Stemt in met de beantwoording 
van de vragen gesteld door H.J. 
Groote (Lijst Groot Montferland)  

2. Besluit de beantwoording via de 
griffie ter kennis brengen aan de 
raad. 
 

C Participatiekader G.J.M. Mijnen Het college besluit de raad voor te 
stellen om kennis te nemen van de 

concepten van hoofdstuk 1 tot en 
met 4 van het participatiekader en 
de inhoud daarvan te laten 
onderschrijven zodat op basis 
hiervan het participatiekader verder 
kan worden opgesteld. 

 

D Regionale geschillencommissie O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. Aan te sluiten bij de regionale 
geschillencommissie en in te 
stemmen met bijgaande concept 
overeenkomst. 

2. Wethouder O.G. van Leeuwen 
een volmacht te verstrekken tot 

ondertekening van de 
overeenkomst. 
 

E Concept Integraal Verkeers- 
en vervoersplan (IVVP), 
ingediende zienswijzen en 
B&W reactie 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. Bespreken met de 
portefeuillehouder. 

F Financiele tegemoetkoming 

Regio8 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de 

financiële tegemoettoekoming van 
€15.000 ,- voor Regio8. 
 

G Startnotitie Visie  
's- Heerenberg Oost 
 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. Startnotitie retour 
met raadsvoorstel. 

H Persaangelegenheden 

 

P. de Baat Besproken. 

I Portefeuilleverdeling  Het college besluit tot de volgende 
portefeuilleverdeling: 

Burgemeester de Baat: 
- Openbare orde en veiligheid.  
- Algemeen bestuurlijke en 
juridische zaken 
- Kabinetszaken 
- Integriteit 
- Publiekszaken 

- Erfgoedbeleid en (regionaal) 
archief 
- Regionale en internationale 
samenwerking 



 

Wethouder Gerritsen: 
- Ruimtelijke Ontwikkeling 
- Logistiek 
- Samenwerking bedrijventerreinen 
West-Achterhoek 
- Volkshuisvesting 

- Vergunningverlening en 
handhaving 
- Omgevingswet 
- Project Bloemenbuurt Didam 
- Grondzaken 
 

Wethouder Som:   
- Werk en Inkomen 
- Economische zaken 

- Recreatie en toerisme 
- Financiën- Belastingen 
- Gemeentelijk vastgoed  
 

Wethouder Mijnen: 
- WMO 
- Jeugdzorg 
- Regionale samenwerking sociaal 
domein 
- Volksgezondheid en GGD 
- Sport 

 
Wethouder van Leeuwen: 
- Openbare Werken (mobiliteit, 
infra, riool, groen, water) 
- participatiebeleid, bestuurlijke 
vernieuwing en wkw 

- Personeel en organisatie 
- Informatie en automatisering 
- Dienstverlening 
- dorpsvisies 
- Communicatie en voorlichting 
- Project centrumplan Didam 
 

Wethouder van Halteren  
- energie en duurzaamheid 
- onderwijs (incl. 
onderwijshuisvesting) en 
jongerenbeleid 
- welzijn (incl. kunst en cultuur) 
- monumenten 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

J.  Vervanging burgemeester  - wethouder Gerritsen is eerste 
loco-burgemeester 
- wethouder van Halteren is tweede 
loco-burgemeester 
- wethouder Som is derde loco-
burgemeester 

- wethouder Mijnen is vierde loco-
burgemeester 
- wethouder van Leeuwen is vijfde 
loco-burgemeester 
 

 
 
 
 

Vastgesteld in de vergadering van 22 september 2020 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 

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


