Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 28/09/2021

AANWEZIG:
W.J.A. Gerritsen

, loco-burgemeester, 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)
college B&W gehouden op
21 september 2021

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) van
21 september 2021 vastgesteld.

B

TPM-advies inzake SMM

M.G.E. Som

Het college neemt bijgevoegde
TPM-advies inzake SMM d.d.
29-06-2021 ter kennisgeving aan.

C

Actualisatie verdeelvoorstel
gemeentefonds naar 2019

Dt Directieteam

Het college:
1. Neemt kennis van de bijgestelde
effecten van de herverdeling van
het gemeentefonds;
2. Besluit de gevolgen van de
herverdeling te verwerken op het
moment dat deze definitief zijn en
dat is naar verwachting bij de
meicirculaire 2022.

D

Milieujaarverslag 2020

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stelt hett Milieujaarverslag 2020
vast en besluit het jaarverslag ter
kennisgeving aan te bieden aan de
gemeenteraad via de lijst
ingekomen stukken (cat. B.);
2. Besluit gelijktijdig met de
aanbieding aan de gemeenteraad
het verslag toe te zenden aan de
Inspectie Leefomgeving en
Transport.

E

Ontwerpbestemmingsplan
" 's-Heerenberg, Oude
Doetinchemseweg 22"

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met het bijgevoegde
ontwerpbestemmingsplan
" 's-Heerenberg - Oude
Doetinchemseweg 22" voor de
transitie naar 10 appartementen;
2. Besluit het ontwerpbestemmingsplan voor een ieder gedurende 6
weken ter inzage te leggen.

F

Vaststelling bestemmingsplan
Zandwinning Werfhout

W.J.A. Gerritsen

Het college:
1. Stemt in met het bijgevoegde
raadsvoorstel om het
ontwerpbestemmingsplan
Zandwinning Werfhout gewijzigd
vast te stellen;
2. Stemt in met het bijgevoegde
raadsvoorstel om de
zienswijzennota vast te stellen;
3. Besluit de raad voor te stellen
geen exploitatieplan vast te stellen.

G

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 5 oktober 2021
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

H.H. de Vries

Besproken.

