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AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris
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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 2
maart 2021 is vastgesteld.

B

Rapportage Burgerpeiling
Waarstaatjegemeente.nl

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Neemt kennis van het rapport
Burgerpeiling 2020
Waarstaatjegemeente.nl;
- Stemt in met plaatsing van het
rapport op intranet;
- Stemt in met aanbieden van
cijfers uit de Burgerpeiling aan VNG
voor plaatsing op
Waarstaatjegemeente.nl.

C

Repressief toezicht begroting
2021

M.G.E. Som

Het college:
1. Neemt kennis van de beoordeling
van GS van Gelderland;
2. Neemt de de aandachtspunten
van GS van Gelderland mee in de
P&C cyclus van 2021.

D

Implementatie Omgevingswet

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met de continuering van
de samenwerking met BMC voor de
bedrijfsmatige implementatie van
de Omgevingswet tot 1-1-2022,
conform bijgevoegde overeenkomst
en wijkt hiermee af van het
aanbestedingsreglement;
2. Stelt aan de raad voor, conform
bijgaand voorstel, een extra budget
van 45.000 euro beschikbaar te
stellen, te dekken uit de algemene
reserve.

E

Leidraad invordering gemeente
Montferland 2021

M.G.E. Som

Het college stelt de Leidraad
invordering gemeente Montferland
vast. Na vaststelling wordt de
Leidraad invordering gepubliceerd
op
www.officielebekendmakingen.nl.

F

Gemeentelijke
Inkoopvoorwaarden bij IT
(GIBIT 2020)

O.G. van Leeuwen

Het college:
1. Besluit het besluit van college
B&W dd. 23/05/2017 gebruik
GIBIT 2016 in te trekken;
2. Stemt in met het gebruik van de
GIBIT 2020 toolbox bij het
aankopen van IT.

G

Subsidies 2020
Subsidieregeling jeugd en
onderwijs, Prestaties en
Corona maatregelen

J.H.M. van
Halteren

Het college besluit reeds verleende
subsidies voor 2020 aan deze
organisaties niet terug te vorderen
wanneer ze niet aan alle
voorwaarden kunnen voldoen.

H

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

