Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 22/09/2020

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

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:
G.J.M. Mijnen

, wethouder

A

Besluitenlijst d.d.
15 september 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 15 september
2020 vastgesteld.

B

Vooroverleg concept
beheersverordening 'Landelijk
gebied 2020' Gemeente
Doetinchem

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Neemt kennis van de concept
beheersverordening 'Landelijk
gebied - 2020' van de gemeente;
2. Besluit op het verzoek tot
vooroverleg van de gemeente
Doetinchem m.b.t. deze concept
beheersverordening aan te geven
dat dit document geen aanleiding
geeft tot het maken van op- en/of
aanmerkingen.

C

Principeverzoek twee-ondereen-kapwoning naast
Didamseweg 28 Loerbeek

W.J.A. Gerritsen

Positief principestandpunt innemen
in reactie op het verzoek om op het
perceel naast de Didamseweg 28 in
Loerbeek om de bouw van een
twee-onder-een-kapwoning
mogelijk te maken.

D

Beantwoording artikel 42
vragen Lijst Groot Montferland

W.J.A. Gerritsen

Het college stemt in met
bijgevoegde conceptbeantwoording
en besluit deze toe te laten komen
aan de griffie ten behoeve van de
lijst ingekomen stukken van de
gemeenteraad.

E

Bestemmingsplan
'Woningbouw Centrum Braamt
II'

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit de
gemeenteraad conform bijgevoegd
raadsvoorstel/-besluit voor te
stellen:
1. Het ontwerpbestemmingsplan
'Woningbouw Centrum Braamt II',
ongewijzigd vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te
stellen.

F

Advies Milieujaarverslag 2019

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stelt het Milieujaarverslag 2019
vast en besluit het Milieujaarverslag
ter kennisneming aan te bieden aan
de gemeenteraad via de lijst
ingekomen stukken (cat. B.)
2. Besluit gelijktijdig met de
aanbieding aan de gemeenteraad
het verslag toe te zenden aan de
Inspectie Leefomgeving en
Transport.

G

Advies vaststelling
Milieuprogramma 2020

W.J.A. Gerritsen

Het college stelt het Milieuprogramma 2020 vast en besluit
het Milieuprogramma ter
kennisneming aan te bieden aan de
gemeenteraad via de lijst
ingekomen stukken (cat. B.)

H

Afwijken van inkoop- en
aanbestedingsbeleid

O.G. van Leeuwen

Het college:
1. Besluit af te wijken van het
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
door i.p.v. een meervoudig
onderhandse procedure een
enkelvoudig onderhandse procedure
te volgen;
2. Stemt in met het 50/50 gunnen
van deze werkzaamheden aan twee
lokale aannemers;
3. Stemt in met een verlenging van
één jaar.

I

Het plaatsen van een tijdelijke
overkapping op een terras in
corona tijd

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit toestemming te
verlenen voor het plaatsen van een
tijdelijke tent onder voorwaarden
zoals aangegeven in het advies.

J

Wijziging Wet gemeentelijke
schuldhulpverlening 2021

M.G.E. Som

Het college:
1. Neemt kennis van de drie
scenario’s voor de invoering van
vroegsignalering;
2. Kiest voor scenario 3 Budget
variant invoering vroegsignalering
met de aanschaf van een
matchingstool en de organisatie de
opdracht te geven dit voor 1 januari
2021 te realiseren;
3. Besluit conform het genomen
besluit (18int01991) het voor
vroegsignalering gereserveerde
structurele bedrag van ad € 7.500,aan te wenden voor de jaarlijkse
financiering van een matchingstool;
4. Besluit conform het genomen
besluit (18int01991) € 9.500
eenmalig beschikbaar te stellen
voor de implementatie van
vroegsignalering.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

L

Informatiebrief aan de raad
Corona-Covid-19 nr. 4

P. de Baat

Het college:
1. Stelt de informatiebrief aan de
raad inzake Corona-Covid-19
nummer 4 vast;
2. Besluit de informatiebrief te
sturen naar de raad.

M

Begroting 2021 e.v.

M.G.E. Som

Vastgesteld in de vergadering van 29 september 2020
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

1. Maatregelenpakket vaststellen
met inachtneming van enkele
tekstuele aanpassingen;
2. Raadsvoorstel aanpassen en
voorleggen aan de gemeenteraad.

