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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 
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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van 1 
december 2020 is vastgesteld. 

B Aanleggen verdiepte garage in 
voortuin Slotlaan 28  

's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit medewerking te 
verlenen aan het plan voor het 

aanleggen van een verdiepte 
garage in voortuin aan de Slotlaan 
28 in 's-Heerenberg conform de 
aangevraagde 

omgevingsvergunning (op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2o van de Wabo). 

 

C Ontheffing winkeltijden 
feestdagen 

M.G.E. Som Het college besluit ontheffing van 
de winkelsluitingstijd te verlenen 
voor de volgende feestdagen: 
1. Zaterdag 26 december 2020, 

Tweede Kerstdag; van 08:00 uur 
tot 12:00 uur; 
2. Vrijdag 1 januari 2021, 
Nieuwjaarsdag; van 08:00 uur tot 
20:00 uur. 
 

D Wijziging aanwijzing 
gemeentelijke monumenten 

kerken Loil en Nieuw-Dijk 
(tweede advies) 

O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
- Aanpassing verordening in gang te 

zetten; 
- Een start maken met het wijzigen 
van de redegevende beschrijving, te 
beginnen bij panden waar 
ontwikkelingen spelen; 

- Hierop vooruitlopend tijdelijk te 
kiezen voor optie 3 voor de kerken 
in Loil en Nieuw-Dijk. 
 

E Vaststelling bestemmingsplan 

'Buitengebied(vierde 
herziening), wijziging 
Steegseweg 26 te Beek 

W.J.A. Gerritsen Het college: 

1. Stemt in met de wijziging 
plannaam naar bestemmingsplan 
'Buitengebied(vierde herziening), 
wijziging Steegseweg 26 te Beek' 
2. Stelt bestemmingsplan 
'Buitengebied(vierde herziening), 
wijziging Steegseweg 26 te Beek' 

vast. 
3. Stelt geen exploitatieplan vast. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

F Aansluiten op Meld Misdaad 
Anoniem 

P. de Baat Het college: 
- Stemt in met het aangaan van 
een samenwerkingsovereenkomst 
met de stichting Meld Misdaad 
Anoniem; 
- Machtigt de burgemeester om 

namens het college deze 
samenwerkingsovereenkomst te 
ondertekenen;  
- Stemt in om deze kosten ten laste 
te brengen van kostenplaats 15710 
Openbare Orde en Veiligheid. 

 

G Subsidie Veilig Thuis 2021 G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Neemt kennis van de 

subsidieaanvraag Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland 2021. 
2. Stemt in met het subsidiebedrag 

van €240.816,-. voor Veilig Thuis 
2021. 
3. Informeert Veilig Thuis per brief 
over dit besluit. 
 

H Aanpassen beleidsregels 
werkaanvaardingspremie 

M.G.E. Som Het college stemt in met de 
beleidsregels 
werkaanvaardingspremie 2021. 
 

I Bestemmingsplan 'Lengel, 
Chamavenstraat tussen 7 en 

11' 

W.J.A. Gerritsen Het college stelt de gemeenteraad 
voor conform bijgevoegd 

raadsvoorstel/-besluit: 
1. het ontwerpbestemmingsplan 

'Lengel, Chamavenstraat tussen 7 
en 11', ongewijzigd vast te stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
 

J Regeling Sociale Raad 2021 G.J.M. Mijnen Het college: 
- Gaat akkoord met de nieuwe 
Regeling Sociale Raad gemeente 
Montferland 2021; 
- Legt de wijziging in de 

verordening cliëntenparticipatie 
Particiatiewet 2019 als gevolg van 
het vaststellen van de nieuwe 
regeling ter vaststelling voor aan de 
gemeenteraad. 
 

K Prestatieafspraken wonen 

2021 

W.J.A. Gerritsen Het college: 

- Stemt in met de 
'Prestatieafspraken wonen 
Montferland 2021'; 
- Machtigt wethouder W.J.A. 
Gerritsen machtigen tot het 

ondertekenen van de 
prestatieafspraken 2021; 
- Plaatst de 'Prestatieafspraken 
wonen Montferland 2021'  op de 
lijst van ingekomen stukken 
(categorie overig). 
 

 



 

L Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 15 december 2020. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

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


