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A

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

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
4 mei 2021 is vastgesteld.

B

Verzoek toestemming
gewijzigde opzet
rietdekkersbedrijf Kluitman
Spoelweg 1 Loerbeek

W.J.A. Gerritsen

Het college stemt in met:
1. De gewijzigde bedrijfsopzet
(gedeeltelijke nieuwbouw) voor het
te vestigen rietdekkersbedrijf op de
locatie Spoelweg 1 te Loerbeek,
onder voorwaarden zoals genoemd
in bijgevoegde conceptbrief;
2. Bijgevoegde conceptbrief.

C

Brief Provincie Inventarisatie
Huisvesting Kernenergie

J.H.M. van
Halteren

Het college beantwoordt de brief
van de Provincie Gelderland middels
bijgevoegde concept brief en stuurt
een afschrift hiervan ter
kennisgeving aan de gemeenteraad.

D

Vaststellen wijzigingsplan 'sHeerenbergseweg 4 Stokkum

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1.Stemt in met het ongewijzigd
vaststellen van het wijzigingsplan
van het bestemmingsplan Kernen
voor de functieverandering van de
bedrijfswoning aan de 'sHeerenbergseweg 4 te Stokkum in
een reguliere woning;
2. Stemt in met het voorschrift op
de perceelsgrens tussen de 'sHeerenbergseweg 4 en de 'sHeerenbergseweg 2 in Stokkum een
geluidsscherm aanwezig te hebben,
zoals weergegeven in het
wijzigingsplan;
3. Stelt geen exploitatieplan vast
voor het wijzigingsplan.

E

Gunning inkoop Dyslexie

G.J.M. Mijnen

Het college neemt kennis van de
gunning voor de dyslexiezorg en het
vervolgtraject.

F

GVJB bouwsteen 2, 4 en
implementatie en beheer JB

G.J.M. Mijnen

Het college stelt de stukken vanuit
de Gelderse Verbeteragenda
Jeugdbescherming "Bouwsteen 2,
bouwsteen 4 en voorstel
implementatie en beheer
Jeugdbescherming" vast.

G

Inkoopstrategie leerroutes
nieuwe Wet inburgering

M.G.E. Som

Het college:
1. Stemt in met de inkoopstrategie
voor de leerroutes van de nieuwe
Wet inburgering;
2. Gemeente Oude IJsselstreek is
penvoerder voor het inkooptraject.

H

Raadsnotitie begrotingen 2022
gemeenschappelijke
regelingen

M.G.E. Som

Het college:
1. Stelt de raadsnotitie Begrotingen
2022 Gemeenschappelijke
regelingen vast;
2. Doet de gemeenteraad geen
voorstel om een of meerdere
zienswijzen in te dienen;
3. Biedt de raadsnotitie via de
Auditcommissie aan de
gemeenteraad aan.

I

Onderzoek privatisering /
zelfstandig sportbedrijf

G.J.M. Mijnen

Het college besluit:
1. af te zien van verder onderzoek
naar het opzetten van een
zelfstandig sportbedrijf, om reden
dat:
•De schaal van Montferland te klein
is voor een dergelijke keuze;
•Door reeds gedane privatiseringen
van accommodaties (zwembaden,
kunstgrasvelden, sportzalen) de
gemeente al veel buiten de
verantwoordelijkheid van de
gemeente heeft gebracht;
• Het opzetten van een zelfstandig
sportbedrijf een langdurig traject
oplevert met veel onrust;
2. Te onderzoeken of privatisering
van alle 4 of enkele
binnensportaccommodaties
mogelijk en wenselijk is;
3. Op basis van een onderzoek bij
één voetbalvereniging besluiten of
het totale beheer en onderhoud
geprivatiseerd kan worden.
Uitkomst onderzoek voorleggen aan
de gemeenteraad;
4. De gemeenteraad te informeren
conform bijgevoegde aangepaste
raadsbrief.

J

Wijziging gemeenschappelijke
regeling Regio ArnhemNijmegen

P. de Baat

Het college:
1. Stemt in met de voorgestelde
wijzigingen van de
gemeenschappelijke regeling Regio
Arnhem-Nijmegen en deze
wijzigingen, onder voorbehoud van
te verkrijgen toestemming van de
gemeenteraad, vast te stellen;
2. Stelt de gemeenteraad voor,
conform bijgevoegd concept
raadsvoorstel, aan het college van
burgemeester en wethouders
toestemming te verlenen genoemde
wijzigingen van de
gemeenschappelijke regeling Regio
Arnhem-Nijmegen vast te stellen.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 18 mei 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

