Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 04/05/2021

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) d.d.
28 april 2021

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
28 april 2021 is gewijzigd
vastgesteld.

B

Wijzigen gemeenschappelijke
regeling VNOG

P. de Baat

Het college:
1. Stelt de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland vast, onder voorbehoud
van hiervoor te verkrijgen
toestemming van de raad van de
gemeente Montferland;
2. Besluit aan de gemeenteraad
voor te stellen, conform bijgevoegd
raadsvoorstel en concept-besluit
toestemming te verlenen de
wijziging van de
gemeenschappelijke regeling
Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland vast te stellen.

C

Herdenking 1572, 'Geboorte
van Nederland'.

J.H.M. van
Halteren

Het college besluit:
1. De gevraagde startbijdrage van
€ 1.572,-- beschikbaar te stellen
t.l.v." incidentele subsidies
Cultuur";
2. In 2022 een tentoonstelling te
organiseren over dit thema in Huis
Bergh;
3. De gevraagde bijdrage van
€ 4.500,-- voor 2021 en 2022,
totaal € 9.000,-- niet beschikbaar
stellen.

D

Bouw van een
veldschuurwoning a/d
Loilseweg Didam

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit:
1. In principe geen medewerking te
verlenen aan het wijzigen van de
huidige bestemming van het perceel
kadastraal bekend als Didam sectie
P nummer 640 naar 'Wonen' ten
behoeve van de bouw van een
veldschuurwoning;
2. Verzoeker middels bijgevoegde
conceptbrief te informeren dat er
aan het verzoek geen medewerking
wordt verleend.

E

Vervolg Ruimte voor nieuwe
vormen van begraven in de
gemeente Montferland

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Neemt kennis van de ingediende
vooroverlegreacties op de concept
notitie;
2. Stemt in met de naar aanleiding
van de vooroverlegreacties
bijgestelde notitie 'Ruimte voor
nieuwe vormen van begraven in de
gemeente Montferland';

3. Besluit de ontwerp notitie
'Ruimte voor nieuwe vormen van
begraven in de gemeente
Montferland' in het kader van
inspraak ter inzage te leggen.
F

Startnotitie evenementenvisie
en -beleid

M.G.E. Som

Het college besluit de Startnotitie
Evenementenvisie- en beleid ter
besluitvorming aan te bieden aan
de gemeenteraad, met
inachtneming van enkele tekstuele
aanpassingen i.o.m. de
portefeuillehouder.

G

Artikel 47 vragen betreffende
stembureaus in Montferland

P. de Baat

Het college stemt in met de
beantwoording van het artikel 47
RvO-verzoek van H.J. Groote (Lijst
Groot Montferland), met
inachtneming van enkele tekstuele
aanpassingen i.o.m. de
portefeuillehouder en via de Griffie
zorgdragen voor de verspreiding
van de beantwoording van het
verzoek.

H

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

I

M.e.r. beoordeling
Zandwinning Werfhout

W.J.A. Gerritsen

Het college stemt in met het
oordeel dat er voor het realiseren
van het bestemmingsplan
Zandwinning Werfhout geen m.e.r.procedure hoeft te worden
doorlopen.

Vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

