
 

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

gehouden op 14/09/2021 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
W.J.A. Gerritsen    , loco-burgemeester, voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 
 

M.G.E. Som     , wethouder 
 

O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 
 
 
AFWEZIG: 
 
mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 

 
J.H.M. van Halteren     , wethouder 
 
G.J.M. Mijnen      , wethouder 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) 
college B&W gehouden op  

7 september 2021 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van  
7 september 2021 vastgesteld. 

B Wijzigingsverordening 
Algemene plaatselijke 
verordening Montferland 2021 

inzake de evenementen-
vergunning 
 

P. de Baat Aangehouden. 

C Evaluatie carbidschieten 2021 

 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. 

D Vaststellen voorwaarden 
organsiatie kermis 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stelt de voorwaarden vast voor 
het organiseren van de kermis te 
Didam 2021 onder intrekking van 
de voorwaarden uit 2003; 
2. Besluit de financiële gevolgen te 

verwerken in de begroting. 
 

E Transitievisie Warmte J.H.M. van 
Halteren 

Het college: 
1. Stelt de inspraaknota vast en 
besluit de inspreker hierover te 
informeren; 

2. Besluit de gemeenteraad voor te 
stellen om de Transitievisie Warmte 
vast te stellen. 

 

F Beantwoording vragen fractie 

Rob Mos over kunstgras DVC 
'26 

O.G. van Leeuwen Naar aanleiding van vragen fractie 

Mos de raad mededelen, dat, op 
basis van een uitgevoerde keuring, 
het kunstgrasveld van DVC ’26 
voldoet aan de gestelde eisen qua 
sportfunctionaliteit en 
bruikbaarheid, mits voldaan wordt 
aan enkele herstelwerkzaamheden. 

Deze worden nu uitgevoerd. 
 

G Raadsbrief petitie 
verkeerslawaai Emmerikseweg 
in 's-Heerenberg 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Stemt in met de inhoud van de 
raadsbrief; 
2. Besluit de raadsbrief te versturen 

aan de raad. 
 

H Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

I AB Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen 

P. de Baat Het college besluit wethouder Van 
Leeuwen aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid van het AB 
Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 21 september 2021 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 

 


