
 

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

gehouden op 18/05/2021. 
 
 
 
 
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 
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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van  
11 mei 2021 is vastgesteld. 

B Jaarstukken 2020 M.G.E. Som Het college stelt de gemeenteraad 
voor de jaarstukken 2020 vast te 

stellen. 
 

C Extra subsidie Openluchtspel 
Loil. 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college verleent Stichting 
Openluchtspel Loil een eenmalige 

aanvullende subsidie van  
€ 5.000,-- ten laste van het 

coronabudget Cultuur. 
 

D Oprichten van een woning a/d 
Kloosterstraat in Loil 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Verleent in principe medewerking 
aan een 

bestemmingsplanherziening ten 
behoeve van het oprichten van een 
woning a/d Kloosterstraat in Loil 
mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden die worden genoemd 
in bijgevoegde conceptbrief;  
2. Informeert verzoeker hierover 

middels bijgevoegde conceptbrief. 
 

E Aandeelhoudersvergadering 
Vitens op 25 mei 2021 

M.G.E. Som Het college neemt het resultaat 
over 2020 voor kennisgeving aan. 
 

F Voortgang uitbreiding 
bungalowpark Stroombroek 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Neemt kennis van de stand van 
zaken met betrekking tot de door 
Landal gevraagde uitbreiding van 
bungalowpark Landal Stroombroek; 
2. Stemt in met het voorgestelde 

vervolgtraject voor het planologisch 
mogelijk maken van de gevraagde 
uitbreiding van bungalowpark 
Landal Stroombroek. 
 

G Verlenging termijn tijdelijke 

zorgunits Heuvelwijk 11 
Braamt 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit, met toepassing 

van artikel 2.12 sub a onder 2 
Wabo in samenhang met onderdeel 

11, artikel 4 bijlage II Bor, de  
termijn voor het geplaatst houden 
van de eerder (voor 3 jaar) 
vergunde zorgunits t.b.v. verlengde 

jeugdhulp op de locatie Heuvelwijk 
11 te Braamt, met 5 jaar te 
verlengen (tot en met 13 maart 
2026). 
 
 
 

 
 



 

H Subsidiebeschikking 
Achterhoeks Energieloket 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college trekt de huidige 
beschikking tot subsidieverlening 
voor activiteiten van de 
Achterhoeks Energieloket B.V. voor 
het jaar 2021 in en vervangt deze 
door de nieuwe beschikking tot 

subsidieverlening. 
 

I Ontwerpbestemmingsplan 
woningbouw locatie 
voormallige pastorietuin en 

kerkgebouw Kilder. 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1.  Het bijgevoegde 
ontwerpbestemmingsplan dat 

voorziet in de bouw van 5 
geschakelde woningen in de 
voormalige pastorietuin van Sint 
Jan-kerk te Kilder en de bouw van 8 

appartementen of 5 woningen in 
het voormalige kerkgebouw; 
2. De terinzagelegging van het 

bijgevoegde 
ontwerpbestemmingsplan, conform 
artikel 3.1 van de Wro; 
3. De bijgevoegde 
realisatieovereenkomst (niet 
openbaar); 

4. De bijgevoegde 
planschadeovereenkomst (niet 
openbaar). 
 

J Onderzoek locatie 
Zeddamseweg 84, ’s-

Heerenberg 

 

J.H.M. van 
Halteren 

Aangehouden. 
Retour college 19 mei. 

K Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen 

P. de Baat Het college: 
1. Neemt kennis van de concept-
documenten Regionale Agenda 
2022, Bestuursakkoord, incl. 

Investeringsagenda, 
Informatieprotocol Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen en de richtlijnen 
Toe- en uittreden GR van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; 
2. Informeert de gemeenteraad 

door middel van bijgevoegde 
(concept) raadsbrief. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

L Aanpassing subsidieregelingen M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt in de regeling 
"ondersteuning bij maatschappelijke 
participatie" alsnog een grondslag 
voor de bekostiging van 
slachtofferhulp Nederland op t.w. € 

0.33 per inwoner. 
2. Neemt in de regeling Cultuur 
alsnog de oude grondslag op voor 
de bekostiging van 
Oranjeverenigingen (€ 950,00 per 
vereniging per kern); 

3. Neemt in de regeling 
"leefbaarheidsinitiatieven" een 
grondslag voor het verwijderen van 

illegaal gestort afval op; 
4. Verwijdert in de regeling "jeugd 
en aansluiting op onderwijs" de 
grondslag " vast bedrag voor 

leerlingenzorg" (€ 92.000,-). 
 

M Raadsbrief voortgang 
Centrumplan Didam 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de 
raadsbrief, met inachtneming van 
een tekstuele aanpassing. 

 

N Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021. 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

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


