Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 02/02/2021.

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 van 26 januari 2021
gewijzigd vastgesteld.

B

Decembercirculaire
gemeentefonds 2020

M.G.E. Som

Het college:
- Neemt kennis van de
mededelingen uit de
decembercirculaire 2020;
- Verwerkt de financiële
consequenties in de jaarrekening
2020 en de verwerkt de vermelde
reserveringen in 2020 en 2021.

C

Programma van Eisen en
Wensen voor de nieuwe
raadszaal

P. de Baat

Nader bespreken in college 09-02.

D

Uitvoeringsplan Re-integratie
2021

M.G.E. Som

Het college:
- Stelt het uitvoeringsplan
re-integratie 2021 vast;
- Besluit tot een inhoudelijke,
tekstuele toevoeging i.o.m.
portefeuillehouder.

E

Kadernota 2022-2025

P. de Baat

Het college:
- Neemt kennis te nemen van de
Kadernota 2022-2025 VNOG;
- Reageert op deze Kadernota,
conform bijgevoegde brief;
- Informeert de gemeenteraad
hierover, conform bijgevoegde
raadsbrief.

F

Regionaal Programma
Werklocaties 2021-2024

M.G.E. Som

Het college stemt in met het
bijgaande raadsvoorstel.

G

Raadsbrief bezuiniging Welcom

G.J.M. Mijnen

Het college:
- Stemt in met de raadsbrief
bezuiniging Welcom;
- Besluit tot enkele tekstuele
aanpassingen i.o.m. de
portefeuillehouder.

H

Motie (beantwoording)
Toegankelijkheid Openbare
Ruimte

O.G. van Leeuwen

Het college stemt in met de
Raadsbrief.

I

Werkwijze preventieve
voorlichting vitaal ouder
worden

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met
voortzetting van de huidige
werkwijze met enkele
aanscherpingen:
- de brieven richting inwoners
worden aangescherpt met de
grondslag voor het doorgeven van
adresgegevens aan Welcom t.b.v.
van voorlichting in het kader van
vitaal ouder worden en voor geen
ander doel dan dit;
- inwoners wordt meer tijd
gegeven zich desgewenst af te
melden;
- met Welcom worden de
werkafspraken herbevestigd als het
gaat om doel en bescherming van
de persoonsgegevens.

J

Wijzigingsverordening 2021
Algemene plaatselijke
verordening

P. de Baat

Het college stelt aan de raad voor
de Wijzigingsverordening Algemene
plaatselijke verordening
Montferland 2021 vast te stellen.

K

Schuur Schapenweg 40
Zeddam

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Verleent in principe medewerking
aan herbouw van de schuur op de
locatie Schapenweg 40 te Zeddam
in de bestaande oppervlakte (120
m²) wanneer:
a. alsnog invulling wordt gegeven
aan het oorspronkelijk voor de
locatie opgestelde erfinrichtings- en
beplantingsplan én;
b. de oppervlakte aan (nietvergunningvrij) bijgebouwen niet
meer bedraagt dan 150 m²;
2. Stemt in met de bijgevoegde
conceptbrief aan verzoeker.

L

Verlengen
beheersovereenkomst
voormalig sportterrein Gerrit
Dieker in Braamt

O.G. van Leeuwen

Het college besluit:
- De beheersovereenkomst tussen
de gemeente en de vereniging
dorpshuis Braamt voor het beheer
van de voormalige sportkantine en
een oefenhoek, behorend bij het
sportpark Gerrit Dieker te Braamt,
met een jaar (2021) te verlengen;
- Nog eenmalig een
beheersvergoeding te verstrekken
als onderdeel van deze
beheersovereenkomst.

M

Tijdelijke Subsidieregeling
coronasteun culturele
organisaties Montferland over
2020

J.H.M. van
Halteren

Aangehouden tot 9 februari.

N

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

