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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders. 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van  
16 maart 2021 is vastgesteld. 

B Laatste uitwerking regionale 
inkoop Jeugdhulp, Wmo 

begeleiding en Beschermd 
wonen per 1 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met:  
1. De notitie “Laatste uitwerking 

regionale inkoop Jeugdhulp en Wmo 
(incl., wonen)” en stelt op basis 
daarvan expliciet de volgende 
onderdelen vast voor de 

selectieleidraad regionale 
aanbesteding Jeugdhulp en Wmo 
2022: 

1.1.De beschrijving van de 
dienstverlening voor de 
(sub)segmenten Jeugdhulp en Wmo 
en daarmee ook de definitieve sub-
segmenten Wmo ; 
1.2.De selectiecriteria, de weging 

en de wijze van beoordeling voor de 
segmenten jeugdhulp en Wmo; 
1.3.De algemene minimumeisen 
voor alle inschrijvingen;  
1.4.De aantallen te contracteren 
partijen (met bandbreedte) per 
(sub)segment voor Jeugdhulp en 

Wmo, inclusief de wachtkamer 
constructie voor dekkend aanbod; 
1.5.Een bepaling op te nemen in de 
selectieleidraad om toe te passen 
bij mogelijke hiaten in het aanbod 
voor het segment Gezin- en 
Woonvormen binnen het perceel 

Jeugdhulp; 
1.6.De uitgangspunten voor de 
overgang van cliënten en het 
cliëntenperspectief; 
1.7.De uitgangspunten voor Social 
Return On Investment (SROI) voor 

deze aanbesteding; 
1.8.Een gelijke werkwijze te 
hanteren voor het leveren van 
vervoer voor de percelen Jeugdhulp 

en Wmo, waarbij de aanbieder in de 
selectiefase een keuze maakt; 
2.De lumpsumbedragen voor de 

percelen en segmenten Jeugdhulp 
en Wmo als financieel kader voor 
deze aanbesteding; 
3.Het Kwaliteitskader en 
Beleidsregels Handhaving en 
Naleving Jeugdwet en Wmo 2015 
voor deze aanbesteding en te 

betrekken bij de wijziging van de 
verordeningen Jeugdhulp en Wmo 
in het najaar 2021; 



 

4.De wijze voor de aanbesteding 
van de ziekenhuiszorg (onderdeel 
Jeugdwet); 
5.Raadsbrief. 
 

C Functiewijziging van 
detailhandel naar 
dienstverlening 
Molenpoortstraat 24 ’s-
Heerenberg. 

W.J.A. Gerritsen Het college verleent in principe 
medewerking aan het verzoek tot 
functiewijziging van de winkelruimte 
aan de Molenpoortstraat 24 te ’s‐
Heerenberg naar dienstverlening op 
grond van artikel 2.12 lid 1 onder a 
sub 2 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
 

D Subsidieregeling Covid-19 

overbrugging 
gemeenschapsvoozieiningen. 

O.G. van Leeuwen Het college verzend op basis van de 

ingekomen subsidieaanvragen de 
bijgevoegde subsidieaanvraag aan 

de provincie Gelderland (voor 31 
maart). 
 

E Realiseren van een 
mantelzorgwoning naast 
Marssestraat 2 Azewijn. 

W.J.A. Gerritsen Het college:  
- Verleent geen medewerking aan 
het, op de voorgestelde wijze, 

plaatsen van de mantelzorgwoning 
in het voorerfgebied; 
- Geeft in dit specifieke geval 
toepassing aan de eigen 
bevoegdheid om als college zelf 
deze omgevingsvergunning te 

weigeren. 
 

F Beleidsregels artikel 13b 
Opiumwet gemeente 
Montferland. 

P. de Baat Het college stelt van de 
Beleidsregels Artikel 13b Opiumwet 
Gemeente Montferland 2020 vast. 
 

G Bouwen van een berging met 
tuinkamer achter Turnstraat 3 
in Didam. 

W.J.A. Gerritsen Het college verleent medewerking 
aan de bouw van een berging met 
tuinkamer achter de woning a/d 
Turnstraat 3, Didam conform het 
verzoek van 25 februari 2021 op 
grond van artikel 2.12 eerste lid 

onder a sub 2 van de Wet algemene 
bepalingen (Wabo) juncto artikel 4 
van Bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). 
 

H Uitvoeringsprogramma IVVP O.G. van Leeuwen Het college:  
- Besluit het uitvoeringsprogramma 

IVVP goed te keuren en ter 
informatie aan de raad aan te 
bieden; 
- Betrekt additioneel benodigde 
middelen als Nieuw beleid bij de 

Kadernota. 
 
 
 
 
 

 



 

I Functieverandering naar 
wonen Meisterholt 1 Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college:  
- Verleent in principe via een twee-
staps-strategie medewerking aan 
de gevraagde functieverandering 
naar wonen aan de Meisterholt 1 te 
Didam, waarbij door aanvrager 

eerst de geluidsafschermende 
schuur wordt gebouwd, alvorens 
planologische medewerking wordt 
verkend aan de in het kader van 
functieverandering mogelijk te 
maken woning en wooneenheden; 

- Stemt in met de bijgevoegde 
conceptbrief. 
 

J Cofinanciering Suvis-regeling J.H.M. van 
Halteren 

De gemeente dient de aanvraag in 
voor 30% van de kosten maar 
levert géén bijdrage aan de 70% 

cofinanciering. 
 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 30 maart 2021. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 
 

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


