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AFWEZIG:

A

Besluitenlijst (openbaar) van
de vergadering van het College
van Burgemeester en
Wethouders d.d. 5 januari
2021

P. de Baat

Punten C en I: portefeuillehouders
aanpassen.

B

Inzet op bepaling
Jeugdbescherming

G.J.M. Mijnen

Het college besluit de inzet op
bepalingen Jeugdbescherming voor
2021 door te zetten door met
ingang van 1 januari 2021 de
formatie tijdelijk voor één jaar uit te
breiden met 0,17 fte op de functie
consulent publieke dienstverlening
A (functiecode 36010).

C

Digitale informatiedisplays te
Didam

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Besluit medewerking te verlenen
aan de, nog in te dienen,
omgevingsvergunning.
- Legt het ondertekeningsmandaat
neer bij het afdelingshoofd
Vergunning en Handhaving.
- Wijst de voorgestelde locaties aan
als plaatsen waar (commerciële)
reclame mag worden gevoerd.

D

Wijzigen GR VNOG

P. de Baat

Het college:
1. Stelt, onder voorbehoud van
hiervoor te verkrijgen toestemming
van de raad van de gemeente
Montferland, de 1e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland vast.
2. Stelt aan de gemeenteraad voor,
conform bijgevoegd raadsvoorstel
en concept –besluit, toestemming
te verlenen de 1e wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland vast te stellen.

E

Benoeming ambtenaar
burgerlijke stand

P. de Baat

Het college besluit
mevrouw E.B.M. BlanckenborgWichman en mevrouw
N.H.N. Gosselink-Lamers,
ambtenaren van de burgerlijke
stand (ABS) van de gemeente Oost
Gelre, voor een periode van 6
maanden als onbezoldigd ABS van
de gemeente Montferland te
benoemen.

F

Ontwerp beheersverordening
'Landelijk gebied - 2020'
gemeente Doetinchem

W.J.A. Gerritsen

Het college neemt kennis van de
ontwerp beheersverordening
'Landelijk gebied - 2020' van de
gemeente Doetinchem en geeft aan
de gemeente Doetinchem aan dat
dit plan geen aanleiding geeft tot
het maken van op- en/of
aanmerkingen.

G

Uitbesteden organisatie kermis
Didam

M.G.E. Som

Het college gaat akkoord met het
uitbesteden van de organisatie van
de kermissen te Didam.

H

Onderzoek naar haalbaarheid
huisvesting

J.H.M. van
Halteren

Het college besluit de bijgevoegde
raadsbrief i.o.m. de
portefeuillehouder aan te passen en
te versturen aan de gemeenteraad.

I

Verbod doorgaand
vrachtverkeer Kilder

O.G. van Leeuwen

Het college gaat akkoord met het
verkeersbesluit.

J

Vaststellen Programma van
Eisen en Wensen voor de
nieuwe raadszaal

P. de Baat

Aangehouden.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 19 januari 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

