Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 31/08/2021
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, loco-burgemeester, voorzitter
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, gemeentesecretaris
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, wethouder
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, wethouder
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mr. P. de Baat MPM

, voorzitter
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, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

A

Besluitenlijst (openbaar) van
de vergadering van het College
van Burgemeester en
Wethouders van 24 augustus
2021

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
24 augustus 2021 is vastgesteld.

B

Uitvoering motie extra
waardering mantelzorgers
2022

G.J.M. Mijnen

Het college:
1. Stemt in met bijgevoegd plan
van aanpak invulling eenmalig
budget extra waardering
mantelzorgers in 2022;
2. Besluit € 65.000,-- beschikbaar
te stellen met dekking van
Coronamiddelen;3. Stemt in met bijgevoegde
raadsbrief en besluit deze raadsbrief
te zenden aan de raad van
Montferland.

C

Beantwoording motie Regio8

O.G. van Leeuwen

Het college besluit de
gemeenteraad te informeren door
middel van bijgevoegde raadsbrief
over de financieringsmogelijkheid
van Regio8 door de inzet van
filmpjes.

D

Wijziging beleidsregel Wet
Bevordering
Integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestu

P. de Baat

Het college besluit:
1. De Bibob beleidsregel gemeente
Montferland 2018 in te trekken;
2. De Bibob beleidsregel gemeente
Montferland 2021 vast te stellen.

E

Subsidiebeschikking uitvoering
RREW-uitkering

J.H.M. van
Halteren

Het college besluit de uitkering voor
uitvoering van de RREW regeling
van RVO door middel van een
subsidie te verlenen aan het
Achterhoekse Energieloket B.V.
middels bijgevoegde
subsidiebeschikking (bijlage 5).

F

Convenant Woningstichting
Plavei

P. de Baat

Het college stelt het convenant vast
en draagt zorg voor ondertekening
door beide partijen.

G

Herstel monumentale
grafmonumenten

O.G. van Leeuwen

Retour na bespreking met
portefeuillehouder.

H

Vaststellen voorwaarden
organsiatie kermis

O.G. van Leeuwen

Retour college na bespreking met
portefeuillehouder.

I

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 7 september 2021
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

