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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

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

B Ecodroom - Kerkweg 5 
Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
-  Benadert het initiatief met een 

positieve insteek; 
- Laat de definitieve besluitvorming 
plaatsvinden op basis van een 
nader uitgewerkt plan (ruimtelijke 

onderbouwing); 
- Informeert de initiatiefnemers 
conform bijgevoegde 

conceptreactie. 
 

C Evenementen 2021: leges en 
subsidies 

M.G.E. Som Het college besluit: 
1. In het geval van het niet 
doorgaan van een jaarlijks 

evenement in 2021 als gevolg van 
het coronavirus, de reeds verleende 
subsidie (waaronder de i.v.m. 
corona doorgeschoven subsidie uit 
2020) door de organisator terug te 
laten betalen; 
2. In het geval van een door het 

coronavirus aangepaste vorm van 

een jaarlijks evenement, dat 
structurele subsidie ontvangt, 
maatwerk toe te passen en per 
geval te bekijken of het jaarlijkse 
subsidiebedrag dient te worden 
aangepast; 

3. Aangezien subsidies in het kader 
van 75 jaar bevrijding 50% 
gemeentelijk en 50% provinciaal 
geld betreffen, in samenspraak met 
de Provincie Gelderland een nieuwe 
einddatum voor deze subsidies vast 

te stellen; 
4. Als gemeente niet tegemoet te 
komen in het geval van reeds 
gemaakte kosten bij het niet 
doorgaan van een evenement in 

2021 als gevolg van het 
coronavirus; 

5. Voor evenementen in 2021 leges 
te factureren, leges te innen en 
betaalde leges niet terug te betalen, 
wanneer blijkt dat het evenement 
niet doorgaat als gevolg van het 
coronavirus. 
 

D Project "Alle 13 Goed". J.H.M. van 
Halteren 

Het college verleent een eenmalige 
subsidie van € 15.000,- ten laste 
van de coronagelden cultuur. 
 



 

E Verkeersbesluit 
Willibrordusweg en De Fluun 

O.G. van Leeuwen Het college neemt dit 
verkeersbesluit. 
 

F Aanleggen van een powerhill 

(trainingsheuvel) in sportpark 
'de Nevelhorst' Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit medewerking te 

verlenen aan het aanleggen van 
een powerhill inclusief keerwanden, 
trappen en leuningen op de 
voorgestelde locatie in het 
sportpark ‘de Nevelhorst’ met 
toepassing van de inherente 
afwijkings-bevoegdheid en op grond 

van artikel 2.12 eerste lid onder a 
sub 2 van de Wet algemene 
bepalingen (Wabo) juncto artikel 4 
lid 3 van Bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) buiten het 
gemeentelijk beleid. 
 

G Aanvullen mandaat toezicht 
kinderopvang 

P. de Baat Het college stemt in met: 
-  Het aanvullen van de mandaat 
van de directeur publieke 
gezondheid met het toezicht op de 
naleving van de bij of krachtens 

hoofdstuk Va1 van de Wet publieke 
gezondheid gestelde regels in de 
kinderopvang, gelet op artikel 58r, 
vijfde lid, van die wet; 
-  Het machtigen van enkele 
medewerkers GGD, onder de 
verantwoordelijkheid van de 

directeur publieke gezondheid, om 

op te treden als toezichthouder in 
het kader van de Wet kinderopvang 
en de Wet publieke gezondheid. 
 

H Ondertekening lokaal beweeg- 

en sportakkoord ‘Heel 
Montferland Beweegt’ 

G.J.M. Mijnen Het college: 

1. Neemt kennis van het lokale 
beweeg- en sportakkoord ‘Heel 
Montferland Beweegt’;  
2. Levert door ondertekening ook 
een bijdrage aan de ambitie om 
samen met lokale en regionale 

organisaties meer inwoners in 
Montferland in beweging te 
brengen;   
3. Machtigt wethouder Mijnen om 
het akkoord namens de gemeente 
Montferland te ondertekenen;   

4. Informeert de raad te over het 

akkoord door de bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

I Artikel 42 vragen Lijst Groot 
Montferland 

G.J.M. Mijnen  Het college: 
- Stemt in met de raadsbrief artikel 

42 vragen Lijst Groot Montferland, 
met inachtneming van enkele 
tekstuele aanpassingen; 
- Biedt de raadsbrief via de griffie 
aan de raad aan. 
 
 



 

J Resultaten BNG over 2020 M.G.E. Som Het college: 
- Neemt de resultaten over 2020 
voor kennisgeving aan; 
- Verwerkt de bijstelling van de 
raming 2020 pas in de tweede 
marap als we de dividenden over 

2019 en 2020 volledig hebben 
ontvangen;  
- Handhaaft de meerjarenraming op 
€ 25.000. 
 

K Verkeersbesluit Centrumplan 
Didam 

O.G. van Leeuwen Het college neemt dit 
verkeersbesluit. 
 

L Antennemastvervanging 

Ulenpasweg 9 's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met het in 

principe verlenen van medewerking 
aan het plaatsen van een 

vervangende antennemast van 40 
meter hoog voor mobiele 
telecommunicatie aan de 
Ulenpasweg 9 te 's-Heerenberg. 
 

M Offerte begeleiding 
ontwikkeling Sportvoorziening 
Didam 

G.J.M. Mijnen Het college: 
- Stemt in met een door Open Club 
de Nevelhorst ingediende offerte 
van bureau Kragten ten behoeve 
van de ontwikkeling van een 
Sportvoorziening in Didam; 
- Stelt de kosten ad € 29.400,- 

(excl. BTW) betaalbaar volgens 
voorgesteld betaalschema; 

- Stelt de kosten betaalbaar uit 
beschikbaar bedrag voor 
sportvoorziening en brengt deze in 
mindering op het totaalbedrag ad  
€ 1.530.000,-. 

 

N Voorstel Kantplanken 
Kunstgrasvelden 

G.J.M. Mijnen Het college: 
- Stelt materiaalkosten voor 4 
velden van SV Loil en DVC 
(kantplanken en schoonloopmatten) 

ad € 17.000,- betaalbaar. 
Verenigingen plaatsen de 
materialen; 
- Besluit tot plaatsing kantplanken 
voor hoofdveld FC Bergh door de 
gemeente (€ 13.000); 
- Informeert de gemeenteraad over 

bovenstaande oplossing via een 
Raadsbrief. 
 

O Aanvraag bijdrage huisvesting 
culturele verenigingen 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college weigert de aanvraag op 
grond van Tijdelijke 

subsidieregeling huisvesting 
culturele verenigingen enz. 
 

P Verkeersbesluit verlagen 
maximumsnelheid Berkenlaan 

O.G. van Leeuwen Het college neemt dit 
verkeersbesluit. 
 

 
 



 

Q Principeverzoek 
functieverandering agrarisch 
naar wonen Rinkomsweg 20-
22 te Kilder 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met het 
verzoek van Locis adviseurs 
namens de familie Borkus om in 
principe medewerking te verlenen 
aan functieverandering van het 
agrarisch bedrijf met nevenactiviteit 

aan de Rinkomsweg 20-22 te Kilder 
in wonen. 
 

R Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 13 april 2021. 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 

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

 


