Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 30/03/2021.

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

AFWEZIG:

A

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

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
23 maart 2021 is vastgesteld.

B

Verantwoordingsrapportage
Basisregistratie Ondergrond
(BRO) 2020

O.G. van Leeuwen

Het college stelt de
verantwoordingsrapportage
Basisregistratie Ondergrond (BRO)
2020 vast.

C

Subsidieregeling Recreatie &
Toerisme Montferland 2021

M.G.E. Som

Het college stemt in met de nieuwe
Subsidieregeling 'Recreatie en
Toerisme Montferland 2021-2' en
laat deze per 1 april 2021 in
werking treden.

D

Aanjagen
woningbouwontwikkeling

W.J.A. Gerritsen

Het college:
- Stemt in met beantwoording van
de motie via bijgevoegde
raadsbrief;
- Biedt de raadsbrief via de griffie
aan de raad aan.

E

Verantwoordingsrapportages
BAG en BGT 2020

O.G. van Leeuwen

Het college:
1. Stelt de
verantwoordingsrapportage BAG
2020 vast.
2. Stelt de
verantwoordingsrapportage BGT
2020 vast.

F

Verordening beslistermijn Wet
gemeentelijke
schuldhulpverlening 2021

M.G.E. Som

Het college:
1. Stemt in met het hanteren van
een beslistermijn van 8 weken bij
een aanvraag schuldhulpverlening.
Dit is de maximale toegestane
termijn. Het streven is om bij een
aanvraag schuldhulpverlening op
zo`n kort mogelijke termijn een
besluit te nemen;
2. Legt bijgevoegde verordening
beslistermijn schuldhulpverlening
Montferland 2021 ter vaststelling
aan de gemeenteraad voor.

G

Besluit maatschappelijke
ondersteuning Montferland
2021 en PGB tarieven

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met het besluit
maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp Montferland 2021.

H

Startnotitie visie omgeving De
Hoevert / Kerkstraat, Didam

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met de startnotitie 'Visie
omgeving De Hoevert / Kerkstraat,
Didam';
2. Neemt een bedrag van € 30.000
mee bij de Berap 2021 om
zodoende per direct een start te
kunnen maken met het opstellen
van een visie voor de omgeving de
Hoevert, Didam.
3. Legt de bijgevoegde raadsbrief
aan de raad voor.

I

Art. 47 RvO vragen hotel 't
Heuveltje

W.J.A. Gerritsen

Het college zal de artikel 47 RvO
vragen over hotel ‘t Heuveltje
beantwoorden conform bijgevoegde
concept-brieven en de griffie
verzoeken deze brieven te
verspreiden.

J

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 6 april 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

