Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 03/08/2021.

AANWEZIG:
W.J.A. Gerritsen

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris

J.H.M. van Halteren

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

A

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

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
27 juli 2021 vastgesteld.

B

Jaarstukken 2020 Stichting
Achterhoek Toerisme (StAT)

M.G.E. Som

Het college:
1. Stemt in met de jaarrekening
van 2020 van Stichting Achterhoek
Toerisme;
2. Neemt kennis van het jaarverslag
van 2020 van Stichting Achterhoek
Toerisme;
3. Stelt de subsidie in 2020 aan
Stichting Achterhoek Toerisme vast.

C

Beleidsnotitie huisvesting
arbeidsmigranten

W.J.A. Gerritsen

Het college stelt aan de raad voor
de beleidsnota 'huisvesting
arbeidsmigranten' en de
bijbehorende inspraaknota vast te
stellen.

D

Achtervangovereenkomst
WSW/gemeente

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met het aangaan van
een nieuwe
achtervangovereenkomst met
ingang van 1 augustus 2021;
2. Neemt kennis van de
aankondiging van WSW dat er
enkele wijzigingen in bestaande
achtervangovereenkomsten worden
voorbereid. Deze worden later dit
jaar ter besluitvorming aan uw
college voorgelegd.

E

Mandatering principebesluiten

W.J.A. Gerritsen

Het college stemt in met het
mandateren van besluitvorming
door het college in de volgende
gevallen:
1. 2e graads afwijking buiten
gemeentelijk beleid (binnen
landelijke regeling);
2. 3e graads afwijking (het
principebesluit inzake een
projectprocedure);
3. Bestemmingsplanherziening (het
principebesluit inzake een
bestemmingsplanherziening).
- Mandatering onder 1. en 2. vindt
plaats aan afdelingshoofden en
senioren Vergunningverlening en
Ruimtelijke Ontwikkeling van
afdelingen Vergunning en
Handhaving en Ontwikkeling;
- Mandatering onder 3. vindt plaats
aan afdelingshoofd en senior
Ruimtelijke Ontwikkeling van
afdeling Ontwikkeling;
- Mandatering vindt in alle gevallen
plaats na afstemming met
portefeuillehouder RO;
- Mandatering betreft zowel de
toewijzing van de afwijking of
herziening, als de afwijzing
daarvan.

F

Subsidievaststelling 2020
Muziekschool Oost-Gelderland.

J.H.M. van
Halteren

Het college stelt de
exploitatiesubsidie 2020 aan
Muziekschool Oost-Gelderland, als
onderdeel van Amphion
Cultuurbedrijf, vast op € 157.777,-.

G

Subsidieverzoek Project
Hamaland

J.H.M. van
Halteren

Het college verleent aan Stichting
Past Present een eenmalige subsidie
van € 750,- ter realisatie van het
Project Hamaland.

H

Vaststelling
ontwerpbestemmingsplan
'Didam, Kerkepad 1'

W.J.A. Gerritsen

Het college stelt , conform
bijgevoegd raadsvoorstel en
(concept) -besluit, aan de raad
voor:
1. in te stemmen met de 'Nota van
zienswijzen en ambtshalve
wijzigingen
ontwerpbestemmingsplan Didam,
Kerkepad 1' en de daarin
voorgestelde wijzigingen in het plan
door te voeren;
2. het bestemmingsplan 'Didam,
Kerkepad 1' gewijzigd vast te
stellen;3. geen exploitatieplan vast
te stellen.De indieners van een
zienswijze informeren over uw
besluit.

I

Ontwerp wijzigingsplan
'Woningbouw Centrum Braamt
III'

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met het bijgevoegde
ontwerp wijzigingsplan
'Woningbouw Centrum Braamt III';
2. Brengt het ontwerp
wijzigingsplan in procedure door het
ontwerp gedurende zes weken ter
inzage te leggen.

J

Vaststelling bestemmingsplan
''Didam, herontwikkeling
Schoolstraat e.o'

O.G. van Leeuwen

Het college stelt, conform
bijgevoegd raadsvoorstel en besluit, aan de raad voor:
1. De ingekomen zienswijzen op de
coördinatieregeling ten behoeve van
het (her)ontwikkelingplan van de
voormalige gemeentehuislocatie
Didam en omgeving te
beantwoorden door middel van de
vaststelling van de Nota van
zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan “Didam,
Herontwikkeling Schoolstraat e.o.”
gewijzigd vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te
stellen omdat voor deze
ontwikkeling een anterieure
overeenkomst is gesloten waarmee
de gemeentelijke kosten afdoende
gedekt zijn.

K

Vaststelling
ontwerpbestemmingsplan
‘Kilder, Hoofdstraat 6’

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Neemt kennis van de
bijgevoegde nota van zienswijzen
op het ontwerpbestemmingsplan
‘Kilder, Hoofdstraat 6’;
2. Stemt in met het bijgevoegde
raadsvoorstel tot gewijzigde
vaststelling van het
ontwerpbestemmingsplan ‘Kilder,
Hoofdstraat 6’, conform het
bijgevoegde bestemmingsplan
‘Kilder, Hoofdstraat 6’, met nadere
regels ter bescherming van
archeologie en flora en fauna en
zonder de mogelijkheid van een
tweede bouwlaag op de woningen in
de voormalige pastorietuin.

L

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 10 augustus 2021.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

