
 

 

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

gehouden op 19/01/2021. 

 
 
 
 

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 
 

 
 
AFWEZIG: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

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

Wethouders  
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van  
12 januari 2021 is vastgesteld. 

B Regioplan aanpak 
laaggeletterdheid 2020-2024 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met het Regioplan 
aanpak laaggeletterden 2020-2024; 
2. Neemt kennis van de stand van 

zaken voorbereiding offerte 
aanvraag ten behoeve van de 
aanbesteding gelden 

Volwasseneneducatie; 
3. Informeert de raad conform 
bijgevoegde brief. 

 

C Uitvoering motie M1 
leefbaarheidssubsidie 

O.G. van Leeuwen Het college biedt bijgevoegde 
raadsbrief aan de gemeenteraad 

aan. 
 

D Maatschappelijke 
ondersteuning en Jeugdhulp 
Montferland 2021 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met bijgevoegd 
besluit Maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 

Montferland 2021. 
 

E Verzoek bestemmingswijziging 
Kerkwijkweg 5b te Didam 
i.v.m. bouw tuinhuis 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Verleent geen medewerking aan 
het verzoek van de heer Rentema 
tot het wijzigen van de bestemming 

op zijn perceel aan de Kerkwijkweg 
5b te Didam; 
2. Informeert de heer Rentema via 

de bijgevoegde conceptbrief. 
 

F Advies bankreglement 2020 M.G.E. Som Het college: 
- Stemt in met het bankreglement 
Son 2020. 
- Biedt het bankreglement ter 

vaststelling aan de gemeenteraad 
aan. 
- Stelt aan de raad voor het 

Bankreglement Stadsbank Oost 
Nederland 2020 vast te stellen. 
- Stelt aan de raad voor het 

Bankreglement Stadsbank Oost 
Nederland 2007 in te trekken. 
 

G Bijstelling OAB beleid J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met een gratis 
3e en 4e dagdeel VVE. 
 

 

 
 

 
 
 
 



 

H Jaarverslag LerenWerkt 2019- 
2020 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college: 
1. Neemt kennis van het regionaal 
LerenWerkt jaarverslag : leer-, 
kwalificatieplicht en RMC over 

schooljaar 2019-2020; 
2. Brengt het jaarverslag ter 
kennisneming aan de 

gemeenteraad. 
 

I Tegemoetkoming planschade 
Mw. Reessink-Huntink 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Wijst de aanvraag om 
tegemoetkoming in geleden 
planschade van  

mw. Reessink-Huntink toe; 
2. Kent de aanvrager een 
tegemoetkoming toe in geleden 

planschade vast te stellen op  
€ 2.320,- te vermeerderen met de 
wettelijke rente vanaf datum 

ontvangst van de aanvraag om 
tegemoetkoming in planschade tot 
aan de dag van de uitkering van de 
tegemoetkoming; 

3. Restitueert aan aanvrager het 
voor de in behandelneming van de 
aanvraag betaalde drempelbedrag. 

 

J Bekostiging gevelherstel 

Schouwburg Amphion 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college: 

- Verstrekt aan NV Amphion een 

eenmalige bijdrage van maximaal  
€ 87.766,55 ter medebekostiging 
van herstel gevel schouwburg. 

- Stelt aan de raad voor het 
benodigde krediet hiervoor 
beschikbaar te stellen conform 

bijgevoegd raadsvoorstel. 
 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2021. 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 
 
 

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


