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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders  
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van 
3 november 2020 is vastgesteld. 

B Motie “Mondkapjes kosteloos 
voor de minima” 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de voorgestelde 

uitvoering van de motie  
“Mondkapjes kosteloos voor de 
minima”. 
2. Betaalt de kosten ad  € 4.798,- 

(€ 5.805,58 inclusief btw) uit de 
middelen die bestemd zijn voor het 
armoede- en schuldenbeleid. 

3. Informeert de raad dat het 
college uitvoering heeft gegeven 
aan de motie. 
 

C Overheveling R&T-budget 

2020 naar 2021 

M.G.E. Som Het college besluit: 

1. € 85.000 resterend R&T-budget 
uit 2020 over te hevelen naar 2021 
ten behoeve van de promotie van 
Montferland, het doen van 
onderzoek en de samenwerking met 
de Duitse grensregio en de Liemers. 
2. Indien de gereserveerde €10.000 

voor de klompenpaden niet wordt 

besteed in 2020, dit budget mee te 
nemen naar 2021 om alsnog voor 
deze klompenpaden in te zetten. 
 

D Motie gezamenlijke 

bezuinigingsopgave Welcom, 
bibliotheek, muziekscholen 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 

- het intrekken van de bezuiniging 
van €150.000 op Welcom. 
- een onderzoek naar gezamenlijke 
huisvesting in 's -Heerenberg. 
- een afwegingskader voor de 
bezuiniging van €260.000. 

- een raadsbrief met betrekking tot 
de motie gezamenlijke 
bezuinigingsopgave Welcom, 
bibliotheek, muziekscholen. 
- Het ter beschikking stellen van 
een haalbaarheidsonderzoek aan de 

gemeenteraad. 

 

E Innovatiefonds/Buiting M.G.E. Som Het college kent, bij wijze van 
voorschot, een subsidie toe van 
maximaal € 18.055,28. De 
definitieve subsidie wordt 

vastgesteld aan de hand van 
betalingsbewijzen en de resultaten 
van de eindcontrole of 
daadwerkelijk is voldaan aan de 
subsidievoorwaarden. 
 
 



 

F Artikel 42 vragen PvdA inzake 
Eén tegen Eenzaamheid 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met de 
antwoorden op de Artikel 42 vragen 
van de PvdA inzake Eén tegen 
eenzaamheid. 
 

G Beleidsregels 
vergunningparkeren 

O.G. van Leeuwen Het college stelt de opgestelde 
beleidsregels vast en informeert de 
raad daarover. 
 

I Beleid Recreatie en Toerisme M.G.E. Som Het college stelt, conform 

bijgevoegd raadsvoorstel, aan de 
gemeenteraad voor het bijgevoegde 
beleid recreatie en toerisme 'Mooi 
Montferland - de Groene Poort van 
Nederland' vast te stellen. 

 

J Wijzigingsplan Zeddam, 
Delweg-Padevoortseallee 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met 
voorliggend wijzigingsplan en legt 
het wijzigingsplan gedurende een 
periode van zes weken ter inzage. 
 

K Artikel 42 Rvo vragen 
bouwkavels Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met de 
beantwoording van het artikel 42 
Rvo-verzoek van de heer J. Menting 
(CDA) conform bijgevoegde 
raadsbrief, met inachteming van 
enkele tekstuele aanpassingen. 
 

L 2e Marap 2020 M.G.E. Som Het college neemt kennis van de 
tweede managementrapportage 
2020 en biedt het raadsvoorstel 

hierover aan de gemeenteraad aan. 
 

M Art. 42 vraag Lijst Groot 
Montferland mb.t. Stichting 
Mechteld ten Ham 

M.G.E. Som Het college stemt in met de concept 
beantwoording van de art. 42 
vragen van dhr. H. Groote. 
 

N Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 17 november 2020. 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 
 
 

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


