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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van  
2 februari 2021 is vastgesteld met 

een wijziging bij punt J. 

B Machtiging 
Belastingdienst/Toeslagen 

hersteloperatie 
toeslagenaffaire 

M.G.E. Som Het college gaat akkoord met: 
1. De machtiging van de 

Belastingdienst/Toeslagen om 
gedupeerden te benaderen in kader 
van de hersteloperatie 
toeslagenaffaire; 
2. De ondertekening van de 
verwerkersovereenkomst en de 

gebruikersvoorwaarden van het 

portaal van de 
Belastingdienst/Toeslagen in kader 
van de gegevensoverdracht tussen 
Belastingdienst/Toeslagen en de 
gemeente. 
 

C Artikel 42 vraag CDA inzake 
Toeslagenaffaire 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de bijgevoegde 
raadsbrief (artikel 42 vraag CDA 
inzake de toeslagenaffaire); 
2. Verstuurt deze brief  naar de 
raad. 

 

D Vroegsignalering: Plavei M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de 
samenwerkingsovereenkomst met 

woningbouwvereniging Plavei; 
2. Gaat akkoord met de 

aanvullende afspraken met Plavei 
(Addendum); 
3. Mandateert portefeuillehouder M. 
Som om beide documenten namens 
het college te ondertekenen. 
 

E Financieel besluit bijzondere 
bijstand 2021 

M.G.E. Som Het college stemt in met het besluit 
financiële vergoeding bijzondere 
bijstand 2021. 
 

F Zelfevaluatie basisregistratie 

personen 2020 

P. de Baat Het college neemt kennis van de 

managementrapportage en de 
uittreksels zelfevaluatie 
basisregistratie personen (BRP). 
 

G Vergoeding stembureauleden P. de Baat Het college stelt de vergoedingen 

vast zoals voorgesteld. 
 
 
 
 
 
 



 

H Subsidieaanvraag en 
opdrachtverlening opstellen 
Kerkenvisie 

O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. Een decentralisatie-uitkering aan 
te vragen ter dekking van een in 
opdracht van het college op te 
stellen kerkenvisie; 
2. Een spectrum opdracht te 

verlenen voor het opstellen van een 
kerkenvisie op basis van zijn offerte 
d.d. 25 januari 2021, onder 
voorbehoud van het daadwerkelijk 
verkrijgen van de rijksbijdrage. 
 

I Plan verbouwing Gildehuis 
Beek/Loerbeek 

O.G. van Leeuwen Het college: 
- Stelt aan de de gemeenteraad 
voor -onder voorbehoud van 
instemming van de provincie met 
de geraamde provinciale bijdragen- 

akkoord te gaan met het 

subsidieverzoek; 
- Stelt, na goedkeuring van de 
provincie, de toegezegde 
investeringsbijdrage van  
€ 250.000,00 beschikbaar. 
 

J Tijdelijke Subsidieregeling 
coronasteun culturele 
organisaties Montferland over 
2020 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college: 
1. Stelt de "Tijdelijke 
Subsidieregeling coronasteun 
culturele organisaties Montferland 
over 2020" vast; 
2. Completeert dit overzicht  met 

jongeren- en ouderenverengingen; 
3. Informeert de raad daarover 
door middel van bijgevoegde 
Raadsbrief. 

 

K Buitengewone Algemene 

Ledenvergadering VNG 

P. de Baat Het college: 

1. Stemt in met de voorstellen die 
worden voorgelegd aan de digitale 
Buitengewone Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 
12 februari 2021; 
2. Besluit de burgemeester, de heer 

mr. P. de Baat MPM, te machtigen 
de gemeente Montferland als 
stemgerechtigde vertegenwoordiger 
tijdens de digitale BALV VNG op 12 
februari 2021 te 
vertegenwoordigen. 
 

L Corona en 
rechtmatigheidsaspecten in 

Jaarrekening 2020 

M.G.E. Som Het college: 
- Stemt in met de handelswijze 

richting contractpartners zoals in dit 
collegevoorstel is aangegeven; 
- Stemt in met het afwijken van  

art. 8 van de financiële verordening 
bij de investering ICT; 
- Informeert de gemeenteraad 
middels bijgaande raadsbrief. 
 

M Vaststellen pachtprijs 

cultuurjaar 2021 

W.J.A. Gerritsen Het college stelt de pachtprijs voor 

het cultuurjaar 2021 vast op  



 

€ 601,--/ha. 
 
 
 
 
 

 
 

N Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

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


