Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 26/01/2021.

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
19 januari 2021 is vastgesteld.

B

Maatregelen Hulp bij het
huishouden.

G.J.M. Mijnen

Aangehouden tot 24 februari.

C

Bodemkwaliteitskaart en Nota
bodembeheer

W.J.A. Gerritsen

Het college:
- Stelt bijgevoegde regionale
bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer regio Achterhoek
(2020) als ontwerp vast;
- Legt aansluitend deze ontwerpbodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer gedurende 6 weken
ter inzage voor (inspraak)reacties;
- Verwerkt evt. ingekomen
(inspraak)reacties in de
bodemkwaliteitskaart en nota
bodembeheer;
- Stelt na inzage en evt. verwerking
van de (inspraak)reacties de Raad
voorstellen om de (evt. aangepaste)
regionale bodemkwaliteitskaart en
nota bodembeheer vast.

D

Wet inburgering

M.G.E. Som

Het college:
- Stemt in met bijgevoegde
startnotitie, met inachtname van
enkele tekstuele aanpassingen
i.o.m. portefeuillehouder.
- Legt deze ter vaststelling voor aan
de gemeenteraad.

E

Tijdelijke Subsidieregeling
coronasteun culturele
organisaties Montferland over
2020

J.H.M. van
Halteren

Aangehouden.

F

Verbetervoorstellen
participatiekader en
beantwoording brief wijk- en
dorpsraden

O.G. van Leeuwen

Het college:
1. Stemt in met de
wijzigingsvoorstellen en
aanpassingen aan H 1 t/m 4 van
het participatiekader;
2. Beantwoordt de brief van wijken dorpsraden conform de
bijgevoegde concept antwoordbrief,
met inachtneming van tekstuele
aanpassingen;
3. Stuurt het besluit inclusief
antwoordbrief ter kennisname aan
de raad.

G

Vaststelling subsidie
maatschappelijke begeleiding
2019

M.G.E. Som

Het college:
- Stelt de subsidie 2019 van
Welcom vast op € 46.800- conform
verleende subsidie.
- Stemt in met bijgevoegde
beschikking.
- Verstuurt deze beschikking.

H

Natuurbegraven en begraven
op eigen erf

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met de
beoordelingscriteria voor begraven
op eigen erf resp. de basisprincipes
voor natuurbegraven zoals
opgenomen in de concept ontwerp
notitie 'Ruimte voor bijzondere
vormen van begraven in de
gemeente Montferland';
2. Verleent op basis van de
geformuleerde basisprincipes geen
medewerking aan het d.d. 18
september 2020 ingediende verzoek
tot de oprichting van een
natuurbegraafplaats in 'de
Nevelhorst' te Didam;
3. Informeert aanvrager van het
onder 2 bedoelde verzoek via
bijgevoegde conceptbrief;
4. Legt de concept notitie
voorafgaand aan vrijgave voor
inspraak, voor een reactie voor aan
de van belang zijnde instanties;
5. Biedt het besluit ter kennisname
aan de raad aan via lijst ingekomen
stukken.
6. Wethouder Gerritsen heeft zich
onthouden van beraadslaging en
besluitvorming omtrent dit concrete
verzoek.
7. Wethouder Van Leeuwen
behandelt afdoening.

I

Gelderse Verbeteragenda spoorboekje contracten en
visie

G.J.M. Mijnen

Het college:
- Besluit het spoorboekje
contracteren te onderschrijven en
gezamenlijk met de zes andere
Gelderse Jeugdzorgregio's te komen
tot één contract met de GI's
- Stelt het visiedocument GVJB
vast.

J

Aanwijzging stemlokalen tbv
regulier stemmen, vervroegd
stemmen en briefstemmen
voor de leden van de
Tweede Kamer maart 2021

P. de Baat

Het college wijst de stemlokalen
aan overeenkomstig bijgaand
conceptbesluit.

K

Voorkeursrecht behandeling
zienswijze

W.J.A. Gerritsen

Het college stelt aan de raad voor
de aanwijzing van de gronden te
bestendigen overeenkomstig de
stukken die 4 februari 2021 ter
besluitvorming voorliggen en in te
stemmen met de bijbehorende
zienswijzennota.

L

Join, Boost, Sustain

P. de Baat

Het college stemt in met de
verklaring over samenwerking voor
een snellere duurzame digitale
transformatie in Europese steden en
gemeenschappen.

M

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 2 februari 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

