
 

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

gehouden op 15/12/2020 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
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: 
 
mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van 8 
december 2020 is vastgesteld. 

B Mobiele pumptrackbaan in 
Montferland 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
- over te gaan tot aanschaf van een 

mobiele pumptrackbaan in 
Montferland en hiervoor eenmalig € 
40.000,- beschikbaar te stellen; 
- een plan van aanpak op te stellen 

i.s.m. diverse partijen i.v.m. 
(mede-)gebruik; 
- een verzoek in te dienen  bij de 

provincie voor subsidie. 
 

C Rapportage Verbijzonderde 
Interne Controle 2020 (tm Q2) 

Dt Directieteam Het college: 
- Neemt kennis van de 
Totaalrapportage VIC 2020 (t/m 

Q2) 
- Neemt kennis van de 
aanbevelingen met de te nemen 
acties richting organisatie. 
 

D Wijzigingsverordening APV 

Montferland 2021 
 

P. de Baat Aangehouden. 

E Overhevelen budget 2020  
naar 2021 

P. de Baat Het college stemt in met: 
-  het overhevelen van het budget € 
15.000,00 in 2020 voor 

ondermijning naar het 
begrotingsjaar 2021; 
-  het overhevelen van het budget 
voor de uitvoering Wet verplichte 
GGZ van ca.  
€ 30.000,00 van 2020 naar 
begrotingsjaar 2021; 

-  het overhevelen van het 
resterende budget voor 
'ambulantisering GGZ' van ca.  
€ 40.000,00 2020 naar 
begrotingsjaar 2021. 
 

F Overschot regionale middelen 

beschermd 
wonen/maatschappelijke 
opvang 2015-2018 

G.J.M. Mijnen Het college: 

1. Stemt in met de verdeelsleutel 
overschot regionale middelen 
beschermd wonen/maatschappelijke 
opvang 2015-2018. 
2. Voegt het overschot regionale 

middelen beschermd 
wonen/maatschappelijke opvang 
2015-2018 à €826.541,- toe aan de 
reserve sociaal domein, waaruit de 
herberekening verevening 
jeugdzorg 2016-2017 gefinancierd 
wordt. 

 



 

G Projectplan brede regionale 
aanpak dak- en thuislozen 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het 
regionale plan brede aanpak dak- 
en thuislozen; 
2. In te stemmen met de 
samenwerking omtrent de 

uitvoering van de deelopdrachten; 
preventie, vernieuwing van de 
opvang en wonen met begeleiding 
in het regionale plan dak- en 
thuislozen; 
3. Het budget ‘decentrale uitkering 

brede aanpak dak- en thuisloosheid’ 
van 2020 à €17.628 over te 
hevelen naar begrotingsjaar 2021 

ten behoeve van het voorkomen 
van dak- en thuisloosheid. 
 

H Startnotitie beleidsplan 
vroegsignalering 2020-2024 

M.G.E. Som Het college: 
- Stemt in met de startnotitie 
beleidsplan schuldhulpverlening 
2020-2024 en deze ter vaststelling 
voorleggen aan de gemeenteraad. 
- Voegt het tabel startnotitie toe 

i.o.m. portefeuillehouder. 
 

I Deelname landelijke convenant 
vroegsignalering bij schulden 

M.G.E. Som Het college: 
- Verleent portefeuillehouder M. 
Som mandaat om namens het 
college het landelijk convenant 

Vroegsignalering bij schulden te 

ondertekenen. 
- Verleent het afdelingshoofd 
Sociale Zaken mandaat voor het 
ondertekenen van de 
overeenkomsten met 
signaalpartners op het gebied van 

vroegsignalering. 
 

J Startnotitie Visie ’s-
Heerenberg Oost 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
-  Legt de Startnotitie via de griffie 
ter instemming aan de 

gemeenteraad voor; 
-  Voegt het tabel Startnotitie toe 
i.o.m. portefeuillehouder. 
 

K Principe verzoek medewerking 
bouw levensloopbestendige 

woning Wijdeveld Kilder 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Zegt principe medewerking toe 

aan een herziening van het 
bestemmingsplan zodra is voldaan 
aan de voorwaarden genoemd in 
bijgevoegde conceptbrief; 
2. Bericht verzoeker conform 
bijgevoegde conceptbrief. 

 
 
 
 
 
 
 



 

L Opheffing GR 
Gemeenschappelijk Orgaan 
Arnhem Nijmegen City Region 

P. de Baat Het college: 
1. Stelt onder voorbehoud van de 
hiervoor te verkrijgen toestemming 
van de gemeenteraad als bedoeld in 
art. 1 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen  

(Wgr), de geactualiseerde GR Regio 
Arnhem-Nijmegen vast; 
2. Heft onder voorbehoud van de 
hiervoor te verkrijgen toestemming 
van de gemeenteraad als bedoeld in 
art. 1 Wgr de GR 

Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem 
Nijmegen City Regio m.i.v. 1 januari 
2021 op; 

3. Neemt de regeling tot 
vereffening (liquidatieplan) van het 
Gemeenschappelijk Orgaan over; 
4. Wijst als lid van het Algemeen 

Bestuur van de hiervoor onder 1 
genoemde regeling de 
burgemeester, de heer mr. P. de 
Baat, aan;  
5. Wijst als plaatsvervangend lid 
van het Algemeen Bestuur van de 
hiervoor onder 1 genoemde 

regeling wethouder de heer W. 
Gerritsen aan. 
 

M Vaststelling 1e wijziging 
Legesverordening 2021. 

M.G.E. Som Het college stelt de 1e wijziging van 
de Legesverordening 2021 vast en 

publiceert deze op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
 

N Subsidieregeling 
Leefbaarheidsinitiatieven 2021 

O.G. van Leeuwen Het college stelt bijgevoegde 
regeling Leefbaarheidsinitiatieven 
2021 vast. 

 

O Principeverzoek verplaatsen 
toegangsweg 

O.G. van Leeuwen Het college neemt een positief 
principestandpunt in voor het 
verplaatsen van de toegangsweg. 
 

P Procesmachtiging 2021 P. de Baat Het college: 
1. Machtigt de in het bijgevoegde 
concept besluit genoemde 
bestuurders en ambtenaren 
de gemeente Montferland en haar 
bestuursorganen te 

vertegenwoordigen in geschillen;  
2. Stelt de Instructie behorende bij 
de Procesmachtiging 2021 vast. 
 

Q Ondersteuningsregeling 

(her)huisvesting culturele 
instanties 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college: 

1. Stelt de "Ondersteuningsregeling 
(her)huisvesting culturele instanties 
Montferland" vast. 
2. Trekt de regeling "Ondersteuning 
carnavalsverenigingen bij het 
huisvesten van wagenbouwers" in. 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 

R Beantwoording artikel 42 
vragen PvdA inzake uitvoering 
van de motie OLIE 

M.G.E. Som Het college zendt de conceptbrief 
met beantwoording art 42 vragen 
aan de PvdA inzake de uitvoering 
van de motie OLIE toe. 
 

S Ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerpomgevingsvergunning 
'Didam, Herontwikkeling 
Schoolstraat e.o. 

O.G. van Leeuwen Het college: 
- Stemt in met het 
ontwerpbestemmingsplan 'Didam, 
Herontwikkeling Schoolstraat e.o.' 
en de hiermee gecoördineerde 
(concept) omgevingsvergunning; 

- Legt het ontwerpbestemmingsplan 
'Didam, Herontwikkeling 
Schoolstraat e.o.' en de hiermee 
gecoördineerde ontwerp 

omgevingsvergunning (na 
goedkeuring milieumelding) ter 
inzage. 

 

T Covid-19 verantwoording 
provinciale subsidie ea 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stelt bijgaande verantwoording 
over de provinciale subsidie vast; 
2. Neemt kennis van en stemt 

formeel in met een tweetal 
verstrekte subsidies tot een bedrag 
van € 2.000. 
 

U Financiele tegemoetkoming 
Regio8 

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

€9.800 ,- voor Regio8. 
 

V Verkeersbesluit verlaging 
snelheid Kastanjelaan in 
Stokkum 

O.G. van Leeuwen Het college neemt het onderhavige 
verkeersbesluit voor de 
snelheidsverlaging. 

 

W Verkeersbesluit instellen 
parkeervergunningzone 
Albertusgebouw Didam 

O.G. van Leeuwen Het college gaat akkoord met het 
advies door het nemen van het 
verkeersbesluit. 
 

X Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 januari 2021. 

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

 
 
 
 

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


