Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 29/06/2021.

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
21 juni 2021 is vastgesteld.

B

Beëindiging lidmaatschap SRM

G.J.M. Mijnen

Het college verleent de heer
Schepers eervol ontslag als lid van
de SRM per 1 juli 2021 middels
bijgevoegde brief en een bloemetje.

C

Wijzigen van een
bedrijfswoning in een
burgerwoning a/d Pastoor van
Sonsbeeckstraat 12 in
Stokkum

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Verleent, op grond van artikel
2.12, lid 1, onder a, sub 2 van de
Wabo juncto artikel 4, lid 9 van het
Bor (binnen beleid), in principe
medewerking aan het omzetten van
bedrijfswoning naar gebruik als
burgerwoning mits uit akoestisch
onderzoek blijkt dat kan worden
voldaan aan de voorwaarden van
het Activiteitenbesluit;
2. Informeert verzoeker middels
bijgevoegde conceptbrief.

D

Artikel 47 vragen HBH PvdA,
Lijst Rob Mos, Lijst Groot
Montferland

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met de
raadsbrief.

E

Convenant Wet wijziging
woonplaatsbeginsel

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Stemt in met het convenant Wet
wijziging woonplaatsbeginsel;
2. Mandateert wethouder R. Mijnen
om namens het College het
convenant Wet wijziging
woonplaatsbeginsel te
ondertekenen.

F

Raadsbrief financiele
consequenties de Hoevert

M.G.E. Som

Het college wijzigt de raadsbrief
i.o.m. de portefeuillehouders.

G

Projectplan visie en
ontwikkelingen
maatschappelijker opvang
2021

G.J.M. Mijnen

Het college stemt in met het
projectplan visie en ontwikkelingen
maatschappelijke opvang 2021.

H

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 6 juli 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

