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A

Besluitenlijst (openbaar)
college B&W gehouden op
14 september 2021

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
14 september 2021 vastgesteld.

B

Klimaatadaptatieplan
Montferland

O.G. van Leeuwen

Het college besluit het
klimaatadaptatieplan Montferland
aan de raad aan te bieden ter
vaststelling volgens bijgevoegd
raadsvoorstel.

C

Samenwerkingsovereenkomst
Regio Achterhoek+ voor
gezamenlijke aanvraag
impulsgelden klimaatadaptatie

O.G. van Leeuwen

Het college:
1. Stemt in met het ondertekenen
van de “Samenwerkingsovereenkomst Achterhoek+ voor de
subsidieaanvraag IMPULS voor
Ruimtelijke Adaptatie”;
2. Besluit portefeuillehouder de
heer O. van Leeuwen te machtigen
om de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
3. Neemt kennis van de Regionale
Adaptatie strategie stedelijk gebied
Achterhoek;
4. Stemt in dat besluitvorming over
de IMPULS-aanvraag plaatsvindt in
het Bestuurlijk Overleg Water
Achterhoek;
5. Besluit volwacht te geven aan
het college van B&W van de
Gemeente Aalten om de
subsidieaanvragen namens de
werkregio te ondertekenen en in te
dienen.

D

Wijzigingsverordening
Algemene plaatselijke
verordening Montferland 2021
inzake de evenementenvergunning

P. de Baat

1. Aan de gemeenteraad voorstellen
de 'Wijzigingsverordening Algemene
plaatselijke verordening
Montferland 2021 inzake de
evenementenvergunning' vast te
stellen;
2. Als regeling carbidschieten te
hanteren als gold vóór de periode
corona;
3. De Evaluatie carbidschieten 2021
ter kennis brengen aan de raad als
bijlage bij het raadsvoorstel.

E

Verzoek tot versterking
kapitaalstructuur Alliander

M.G.E. Som

Het college neemt kennis van het
verzoek van Alliander N.V. tot
versterking van de kapitaalstructuur
middels het uitgeven van een
reverse converteerbare hybride
obligatielening en:
1. Is voornemens in te gaan op dit
verzoek door het verstrekken van
een obligatielening naar rato van

ons aandelenbezit, te weten
€ 2.154.114,00;
2. Is niet voornemens om meer dan
pro rato van ons aandelenbezit te
verstrekken;
3. Besluit de gemeenteraad voor te
stellen eventuele wensen of
bedenkingen te uiten op de
gevraagde kapitaalversterking van
Alliander; alvorens het college over
gaat tot een definitief besluit.
F

Vaststelling bestemmingsplan
'Buitengebied, Braamtseweg
14 Kilder en Ompertsestraat
13 A

W.J.A. Gerritsen

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Braamtseweg 14 Kilder en
Ompertsestraat 13 Azewijn'
overeenkomstig het ontwerp vast te
stellen;
2. De raad voor te stellen geen
exploitatieplan vast te stellen.

G

Vaststelling
belastingverordeningen 2022

M.G.E. Som

Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen
de bijgaande belastingverordeningen vast te stellen na
behandeling van de begroting 2022;
2. Na vaststelling de verordeningen
te publiceren in het Montferland
Nieuws en op
officielebekendmakingen.nl

H

Deelname Landelijk
Ontwikkelfonds

J.H.M. van
Halteren

Het college:
1. Stemt in met met deelname aan
het Landelijk Ontwikkelfonds en
besluit de gemeenteraad voor te
stellen om het beschikbaar gestelde
krediet van 1,2 miljoen voor het
aanjaagfonds te herroepen en
maximaal € 500.000,00
beschikbaar te stellen voor
deelname aan het Landelijk
Ontwikkelfonds, met inachtname
van tekstuele aanpassing af te
stemmen met de portefeuillehouder;
2. Besluit na goedkeuring van de
gemeenteraad subsidie te
verstrekken aan het Groenfonds,
waarbij de gemeente Montferland
namens de deelnemende
gemeenten zorgdraagt voor de
afhandeling van de
subsidieverstrekking;
3. Besluit de gemeente Montferland
aan te wijzen als uitvoerende partij
voor de deelnemende gemeenten
voor het Landelijk Ontwikkelfonds.

I

Update lange termijnplanning,
openstaande moties en
toezeggingen per 01-09-2021

Dt Directieteam

Besproken en geactualiseerd.

J

Programmabegroting 20222025

M.G.E. Som

1. Kennisnemen van de
geactualiseerde
conceptbegrotingssaldi 2022 – 2025
(bestaand beleid);
2. Kennisnemen van de analyse;
3. Instemmen met de voorstellen
nieuw beleid 2022 -2025;
4. Kennisnemen van de status van
de hervormingen, de maatregelen
bedrijfsvoering en overige
taakvelden;
5. Kennisnemen van onze Algemene
Reserves (in brede zin);
6. Kennisnemen van onze Reserve
Sociaal Domein;
7. Instemmen met de
uitgangspunten voor de nieuwe
belastingtarieven (en opbrengsten).
Instemmen met bevriezing van de
OZB tarieven conform amendement
A1 uit de Kadernota 2022;
8. Instemmen met het
Opleverdocument
Coalitieprogramma 2018-2022;
9. Instemmen met de
Programmabegroting 2022-2025;
10. Programmabegroting 20222025 ter vaststelling voorleggen
aan de gemeenteraad.

K

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 28 september 2021
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

