Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 01/06/2021.

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
25 mei 2021 is vastgesteld.

B

Mediabeleid 2021-2025

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Stemt in met het Mediabeleid
2021-2025;
- Biedt dit beleid door middel van
een raadsvoorstel aan de
gemeenteraad aan.

C

Plaatsen van een
verplaatsbare
mantelzorgwoning achter
Kastanjelaan 4a Stokkum

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit medewerking te
verlenen aan het plaatsen van een
verplaatsbare mantelzorgwoning
achter de woning a/d Kastanjelaan
4a in Stokkum op grond van artikel
2.12, lid 1, onder a, sub 2 van de
Wabo juncto artikel 4, lid 1 van
bijlage II van het Bor.

D

Snel te nemen maatregelen
Jeugdhulp/jeugdwelzijn

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met de
volgende maatregelen:
1. Zomerschool voor de groep 2-6
jaar (€ 20.000,--);
2. Groepsprogramma versterken
mentale gesteldheid door Praktijk
Ondersteuner Huisarts
(€17.000,--);
3. Trainingen en buddyproject jonge
mantelzorgers ( 6.600,--);
4. Vergroten perspectief jongeren
door jongerenwerk en verenigingen
(33.400,--);
5. Mobiele keet jongerenwerk
(€ 15.400,--), met inachtname van
enkele tekstuele aanpassingen.

E

Startnotitie Omgevingsvisie

W.J.A. Gerritsen

Het college
1. Stemt in met de startnotitie
Omgevingsvisie;
2. Neemt over de financiële dekking
voor de startnotitie later een
beslissing;
3. Legt de startnotitie
Omgevingsvisie ter vaststelling voor
aan de raad.

F

Corona maatregelen Zorg en
welzijn

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met:
1. De opdrachtverlening aan
Welcom om samen met
netwerkpartners een
ondersteuningspakket Ouderen
vorm te geven en hiervoor
maximaal € 80.000 beschikbaar te
stellen.
2. De gezamenlijke
opdrachtverlening aan De
Stadskamer en Welcom om een
ondersteuningspakket kwetsbare
doelgroepen vorm te geven en
hiervoor maximaal
€ 90.000 beschikbaar te stellen.

G

Verzoek Open Club de
Nevelhorst

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Stemt in met het verzoek van
Stichting Open Club de Nevelhorst
om, in afwijking van
de gestelde kaders, het plan voor
een nieuwe sportvoorziening in te
mogen dienen voor
1 augustus 2021;
2. Informeert de Gemeenteraad
hierover middels een Raadsbrief.

H

Subsidies Regeling
Coronasteun Culturele
Organisaties Montferland 2020

J.H.M. van
Halteren

Het college stemt in met
subsidieverlening o.g.v. de
subsidieregeling conform
bijgevoegd overzicht.

I

Beantwoording vragen art 47
RvO R. Mos

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Stemt in met de beantwoording
van de vragen gesteld door fractie
Rob Mos, met inachtname van
enkele tekstuele aanpassingen;
- Brengt de beantwoording via de
griffie ter kennis aan de raad.

J

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 8 juni 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

