Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 15/06/2021.
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AFWEZIG:

A

Besluitenlijst (openbaar) van
de vergadering van het College
van Burgemeester en
Wethouders
Vaststelling wijzigingsplan
'Oude Doetinchemseweg 97
Zeddam’

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
8 juni 2021 is vastgesteld.

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stelt het wijzigingsplan 'Oude
Doetinchemseweg 97, Zeddam'
(ongewijzigd t.o.v. het
ontwerpplan) vast;
2. Stelt geen exploitatieplan vast.

C

Kwijtschelding huur DSV Relax

M.G.E. Som

Het college:
- Kent aan DSV Relax voor eerste
kwartaal 2021 kwijtschelding van
huur toe ad € 2406,18;
- Wijst het verzoek om
kwijtschelding huur voor de periode
1 april 2021 tot 19 mei 2021 af, om
reden dat er geen directe financiële
nood is en de gemeente
kwijtschelding baseert op de nieuwe
rijksregeling TVS-Q2.
- Kent voor laatst genoemde
periode wel voor een bedrag van
€ 1267,77 uitstel van betaling toe
tot 1 augustus 2021.

D

Update lange termijnplanning,
openstaande moties en
toezeggingen

P. de Baat

Het college verzoekt aanpassingen
te verwerken.

E

VNG Algemene
Ledenvergadering op 16 juni
2021

P. de Baat

Het college:
1. Stemt in met de voorstellen die
worden voorgelegd aan de digitale
Algemene Ledenvergadering van de
VNG op 16 juni 2021
2. Machtigt burgemeester, de heer
mr. P. de Baat MPM, om de
gemeente Montferland als
stemgerechtigde vertegenwoordiger
tijdens de (digitale) ALV op 16 juni
2021 te vertegenwoordigen.

F

Motie voortzetting toezicht
openbaar domein door
particulier beveiligingsbedrijf

P. de Baat

Het college stemt in met
bijgevoegde concept raadsbrief,
met enkele tekstuele aanpassingen.

G

Rapportage Verbijzonderde
Interne Controle 2020 (2e
halfjaar)

M.G.E. Som

Het college neemt kennis van de
bevindingen en aanbevelingen
richting organisatie.

H

Vragen D66 overlast
skatebaan 's Heerenberg

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met de
antwoorden op vragen artikel 47
RvO overlast jongeren skatebaan 'sHeerenberg, met inachtneming van
tekstuele aanpassingen.

B

I

Mandaat Omgevingsdienst
Achterhoek t.b.v. dossiers
Span en drugslab Eltenseweg
7-9 Beek

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit het mandaat
voor de handhaving op het taakveld
milieu volledig bij de ODA neer te
leggen voor het dossier Span
Finishing B.V. (Matjeskolk 13 te
Beek).

J

Velden VV Sprinkhanen Nieuw
Dijk

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Stelt eenmalig € 20.000,beschikbaar aan Stichting
Dorpsvoorziening Nieuw-Dijk voor
de extra kosten van verbetering van
het voetbalveld op sportpark “de
Meikamer” in Nieuw-Dijk;
- Betrekt dit bedrag bij de Berap;
- Deelt aan de stichting dat
toekomstige aanspraken, risico’s en
onverwachte uitgaven bij de
aanpassingen op het sportpark,
waaronder de bronpomp, niet meer
voor rekening van de gemeente
komen;
- Wijst de stichting er op dat
uitgangspunt blijft dat partijen zich
dienen te houden aan de afspraken,
zoals vastgelegd in de
toekenningsbeschikking
20uit05871.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 22 juni 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

