
 

 

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

gehouden op 23/02/2021. 

 
 
 
 

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

Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) d.d. 16 
februari 2021 is vastgesteld. 

B Maatregelen Hulp bij het 
huishouden. 
 

G.J.M. Mijnen Retour college 2 maart. 

C Artikel 42 RvO vragen  
Wapen van Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de beantwoording 
van het artikel 42 RvO-verzoek van 

de heer J. Menting (CDA) conform 
bijgevoegde raadsbrief en; 
2. Draagt via de Griffie zorg voor de 

verspreiding van de beantwoording 
van het verzoek. 
 

D Informatiebrief aan de raad 
Covid-19 

P. de Baat Het college: 
1. Stelt de informatiebrief aan de 
raad (21int00536) inzake Corona-

Covid-19 vast, met inachtneming 
van enkele tekstuele aanpassingen, 
af te stemmen met de 

portefeuillehouder; 
2. Besluit de informatiebrief te 

sturen naar de raad. 
 

E Artikel 42-vragen raadslid 
Menting 29-1-2021 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
- Stemt in met het beantwoorden 

van de artikel 42-vragen van de 
heer Menting van 29 januari 2021 
door middel van de bijgevoegde 

raadsbrief met inachtneming van 
een tekstuele aanpassing.; 
- Biedt de Raadsbrief via de Griffie 

aan de raad aan. 
 

F Artikel 42 RvO vragen inzake 

arbeidsmigranten 

W.J.A. Gerritsen Het college beantwoordt de artikel 

42 RvO vragen van raadslid Menting 
(CDA) over arbeidsmigranten 
conform bijgevoegde conceptbrief 

en verzoekt de griffie deze brief te 
verspreiden. 
 

G Art. 42 vragen aanbesteding 
Bloemenbuurt, Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
- Stemt in met de beantwoording 
van het artikel 42 RvO-verzoek van 

dhr. H. Groote (Lijst Groot 
Montferland); 
- Draagt via de Griffie zorg voor de 

verspreiding van de beantwoording 

van het verzoek. 
 

 
 
 



 

H Artikel 42 vragen Lijst Groot 
Montferland en PvdA 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met de 
Raadsbrief artikel 42 vragen Lijst 
Groot Montferland en PvdA met een 
enkele tekstuele aanpassing. 

 

I Verlenging corona 

compensatieregeling 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 

- Het verlengen van de 
Meerkostenregeling tot 31-12-
2021; 

- De Regeling doorbetaling niet 
geleverde zorg PGB met 
terugwerkende kracht vanaf 01-10-
2020 opnieuw in te voeren tot 31-

12-2021; 
- Zorgaanbieders toestemming 
verlenen om in 2021 de zorg in 

andere vorm te leveren. 
 

J Raadsbrief subsidie 
Montferland Marketing 

M.G.E. Som Het college stemt in met de 
Raadsbrief subsidie Montferland 
Marketing. 
 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 2 maart 2021. 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

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

 


