Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 13/04/2021.

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
6 april 2021 is vastgesteld.

B

Dienstverleningsovereenkomst
Dierencentrum Achterhoek

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Sluit een nieuwe
Dienstverleningsovereenkomst met
Dierencentrum Achterhoek af voor
de wettelijke taken op het gebied
van dierenwelzijn (zie bijlage 1)
inclusief tariefsverhoging;
2. Verstrekt door de burgemeester
volmacht als bedoeld in artikel 171,
tweede lid, Gemeentewet aan
wethouder Gerritsen om deze
dienstverleningsovereenkomst te
ondertekenen;
3. Neemt de benodigde verhoging
van het budget van Montferland van
9.500 euro vanaf 2021, mee met de
Berap en de Kadernota 2022;
4. Maakt collegebesluit passief
openbaar. Er wordt na
besluitvorming niet actief en gericht
over gecommuniceerd. Er zal
gelijktijdig met de andere
deelnemende gemeenten een
persbericht uitgaan.

C

Splitsing woning
Stokkumseweg 17
's-Heerenberg

W.J.A. Gerritsen

Het college bericht via bijgaande
conceptbrief aanvrager dat in
principe geen medewerking aan het
verzoek tot woningsplitsing wordt
verleend.
Wethouder Van Halteren heeft niet
deelgenomen aan de
beraadslagingen en de
besluitvorming.

D

TONK 2.0

M.G.E. Som

Het college:
1. Stemt in met de beleidsregels
TONK 2.0 met hierin de volgende
wijzigingen:
a. Het vrij te laten vermogen
verhogen van € 3.000,- naar
€ 12.950.-;
b. De maximale tegemoetkoming
TONK verhogen van € 1.000,- per
maand naar € 1.500,- per maand;
c. Gezinnen met een hoger inkomen
in aanmerking te laten komen door
de grens van 120% van de van
toepassing zijnde bijstandsnorm te
vermogen tot 150% van toepassing
zijnde bijstandsnorm.
2. Geeft de organisatie de opdracht
de eerdere afwijzingen opnieuw te
beoordelen naar de beleidsregels
TONK 2.0.

E

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van april 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

