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A Besluitenlijsten (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijsten (openbaar) van  
18 en 19 mei 2021 zijn vastgesteld. 

B Financiën Bloemenbuurt, 
Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Informeert de raad middels 

bijgevoegde raadsbrief (met enkele 
tekstuele aanpassingen) over de 
financiële stand van zaken en 
consequenties Bloemenbuurt, 

Didam; 
2. Werkt de financiële 
consequenties in het kader van de 

meerjarenbegroting nader uit en 
verwerkt deze in de kadernota 
2022. 
 

C Jaarverantwoording 

Kinderopvang Gemeente 
Montferland 2020 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college: 

1. Stelt het bijgevoegde jaarverslag 
2020 vast; 
2. Stemt in met digitale 
doorlevering verantwoording 2020 
aan de Inspectie van het Onderwijs; 
3. Stemt in met publicatie van het 
jaarverslag 2020  via de website 

van  het Internet schooldossier van 

de Inspectie van het Onderwijs 
(IvhO); 
4. Biedt de jaarverantwoording 
2020 ter kennisneming aan de 
gemeenteraad aan. 
 

D Functieverandering naar 
wonen Doetinchemseweg 13 
Loerbeek 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Verleent geen medewerking aan 
het ingediende verzoek tot 
functieverandering naar wonen aan 
de Doetinchemseweg 13 te 

Loerbeek; 
2.Stemt in met bijgevoegde 
conceptbrief. 
 

E Realiseren van een 
entreepartij aan een nieuwe 

woning a/d Mariastraat in 
Braamt 

W.J.A. Gerritsen Het college verleent, met 
toepassing van de inherente 

afwijkingsbevoegdheid en op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
sub 2 van de Wabo juncto artikel 4, 
lid 1 van Bijlage II van het Bor, 
medewerking aan het realiseren 
van een entreepartij met afwijkende 

goothoogte in de zijgevel van de 
nieuwbouwwoning a/d Mariastraat 
2b in Braamt. 
 
 
 
 



 

F Raadsbrief openhouden 
aanbiedstation 's-Heerenberg 
voor zowel betaalde- als niet 
betaald 

W.J.A. Gerritsen Het college stelt de raadsbrief 
inzake het onderzoek naar 
openhouden van het 
afvalaanbiedstation 's-Heerenberg 
voor zowel betaalde als onbetaalde 
stromen afval vast en zendt deze 

aan de raad toe. 
 

G Functieverandering 
Braamtseweg 14 te Kilder 
i.c.m. saldering 

Ompertsestraat 13 te Azewij 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1. Het voorbereiden van een 
ontwerp bestemmingsplan ten einde 

planologische medewerking te 
verlenen aan de gevraagde 
functieverandering naar wonen aan 
de Braamtseweg 14 te Kilder i.c.m. 

de saldering aan de Ompertsestraat 
13 te Azewijn; 
2. De concept planschade- en 

realisatieovereenkomst en deze ter 
ondertekening voorleggen; 
3. De voorgestelde aanpak. 
 

H Dienstverlening O.G. van Leeuwen Retour college met raadsbrief 

toegevoegd. 
 

I Ontwerp Transitievisie Warmte J.H.M. van 
Halteren 

Het college: 
1. Stelt voorliggende ontwerpversie 
van de Transitievisie Warmte vast 
(incl. kleine tekstuele aanpassing); 

2. Stemt in om voorliggende 
ontwerpversie voor 6 weken ter 

inzage te leggen (7 juni 2021 t/m 
18 juli 2021) en in deze periode 
twee digitale 
informatiebijeenkomsten te 
organiseren. 

 

J Schriftelijke vragen Hulp bij he 
huishouden 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met de 
raadsbrief. 
 

K Art 47 RvO vragen raadslid 
Rob Mos over jeugdBOA 

W.J.A. Gerritsen Het college beantwoordt de Art 47 
RvO vragen van raadslid Rob Mos 
volgens bijgevoegde concept 
raadsbrief. 
 

L Informeren pers-

gemeenteraad 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

M Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 1 juni 2021. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

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



 

 


