
 

 

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

gehouden op 16/03/2021. 

 
 
 
 

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) van 9 
maart 2021 is vastgesteld. 

B Stedenbouwkundig adviseur 
Visie 's- Heerenberg Oost 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Besluit op basis van het 
inkoopbeleid gemeente Montferland 
de opdracht tot het opstellen van de 

Visie 's- Heerenberg Oost, 
enkelvoudig onderhands aan te 
besteden; 

2. Verstrekt conform offerte de 
opdracht aan Buro Dwarsstraat. 
 

C Inkoop Peutermonitor J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met het 
inkopen van de Peutermonitor (van 
Innovatie Nul13) voor een periode 

van drie jaar, via een onderhandse 
enkelvoudige aanbesteding. 
 

D SUN Liemers-Achterhoek M.G.E. Som Het college:  
1. Neemt met ingang van 1 april 

2021 deel aan de SUN Liemers-
Achterhoek; 

2. Betaalt de bureaukosten van de 
SUN voor het jaar 2021 ad. € 

7.650,- uit de begrotingspost 
minimabeleid en 
schuldhulpverlening; 

3. Neemt voor het jaar 2022 de 
subsidie aan de SUN Liemers-
Achterhoek op als nieuw beleid. 

 

E Vaststellen Controle - en M&O 

plan Tozo 

M.G.E. Som Het college stelt bijgevoegd 

Controle - en M&O plan Tozo vast. 
 

F Visie laadinfrastructuur 

elektrisch vervoer 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college stelt de gemeenteraad 

in kennis van de nog op te stellen 
Visie laadinfrastructuur elektrisch 
vervoer middels bijgevoegde 

raadsbrief. 
 

G Legalisatie woongebouwen 
Kollenburgweg 4-6 te Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de bijgevoegde 
conceptbrief aan de bewoners van 
de wooneenheden Kollenburgweg 4, 

4a, 4b, 6, 6a en 6a te Didam, 
waarin zij worden opgeroepen om 
een aangepast inpassingplan in te 

dienen dat volledig voldoet aan de 

voorwaarden van de motie van 11 
juni 2020; 

2. stuurt de brief ter kennisname 
aan de raad. 
 
 



 

H Nabetaling verevening 
jeugdzorg 2016 en 2017 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met de 
nabetaling over 2016 en 2017 aan 
de Achterhoekse gemeenten en tot 
voorgestelde verrekening over te 

gaan. 
 

I Regeling Kinderopvang op 
basis van Sociaal Medische 
Indicatie (SMI), Voorschoolse 

en vro 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college:  
1. Stemt in met de Regeling 
Kinderopvang op basis van Sociaal 

Medische Indicatie (SMI), 
Voorschoolse en vroegschoolse 
educatie (VVE) en Peuteropvang 
(PO) per 1 april 2021; 

2. Trekt Titel 9.17 Kinderopvang 
van de Beleidsregels Bijzondere 
Bijstand 2018 in. 

 

J Woonzorgcomplex Marjahof 

Azewijn 

W.J.A. Gerritsen Het college benadert het initiatief 

met een positieve grondhouding. 
Definitieve besluitvorming vindt 
plaats aan de hand van de over te 
leggen ruimtelijke onderbouwing. 

De conceptreactie is bijgevoegd. 
 

K Beleidsnotitie huisvesting 
arbeidsmigranten 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de ontwerp 
beleidsnotitie 'huisvesting 

arbeidsmigranten' en deze voor 6 
weken i.k.v. inspraak ter visie 

leggen; 
2. Wijst Wethouder W.J.A. Gerritsen 

aan als portefeuillehouder 
arbeidsmigranten; 
3. Stemt in met het procesvoorstel 

huisvesting arbeidsmigranten; 
4. Informeert de raad middels 
bijgevoegde raadsbrief over de 

stand van zaken rondom het thema 
arbeidsmigranten. 
 

L Ontheffing winkeltijden P. de Baat Het college besluit de ontheffing 
van de winkeltijden te verlengen tot 
de komende feestdagen t/m 

Pinksteren. 
 

M Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021. 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 

 
 

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


