Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 28/04/2021.

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
20 april 2021 is vastgesteld.

B

Splitsen van de woning met
adres Zeddamseweg 13/13a
Braamt

W.J.A. Gerritsen

Het college:
- Verleent geen medewerking aan
het formeel splitsen van de woning
a/d Zeddamseweg 13/13a in
Braamt.
- Informeert verzoeker middels
bijgevoegde conceptbrief.

C

Aanvraag subsidie
maatschappelijke begeleiding
nieuwkomers 2021

M.G.E. Som

Het college:
- Kent aan Stichting Welcom voor
2021 een subsidie toe van
€ 100.800,- voor de
maatschappelijke begeleiding van
statushouders;
- Kent voor 2021 een bedrag toe
van € 8.000,- voor de juridische
begeleiding van statushouders bij
gezinsherenigingen;
- Verstuurt bijgevoegde
beschikking, waarin een aantal
voorwaarden voor
subsidietoekenning worden
genoemd.

D

Raadsbrief Uitstel behandeling
Groenbeleidsplan

O.G. van Leeuwen

Het college stemt in met de inhoud
van de raadsbrief die ter informatie
aan de raad wordt aangeboden.

E

Opheffing stichting
Solidariteitsfonds Montferland

M.G.E. Som

Het college:
1. Stemt in met de opheffing van de
stichting Solidariteitsfonds
Montferland;
2. Maakt dit per bijgevoegde brief
kenbaar aan het bestuur van het
Solidariteitsfonds;
3. Hevelt eventuele resterende
middelen conform de statuten van
de stichting Solidariteitsfonds over
aan de SUN Liemers - Achterhoek
onder de voorwaarden dat deze
middelen conform de statuten ten
goede komen aan de inwoners van
de gemeente Montferland.

F

Beantwoording brief
bewonersgroepen op RES
proces

J.H.M. van
Halteren

Het college stemt in met
bijgevoegde reactie op de brief van
verschillende bewonersgroepen op
het RES proces. Tevens een
afschrift hiervan ter kennisgeving
naar de gemeenteraad zenden.

G

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

H

Vitaliteitstraining aan laten
sluiten bij het regionale
preventieakkoord
"Gezondheid en Geluk
voorop in de achterhoek 20202030"

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met de
voorgestelde werkwijze om
vitaliteitstraining te laten aansluiten
bij het regionale preventieakkoord
"Gezondheid en Geluk voorop in de
achterhoek 2020-2030".

Vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

