
 

 

 

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

gehouden op 19/10/2021 

 

 

 

 

AANWEZIG: 

 

H.H. de Vries     , voorzitter 

 

drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 

 

W.J.A. Gerritsen    , wethouder 

 

J.H.M. van Halteren    , wethouder 

 

M.G.E. Som     , wethouder 

 

G.J.M. Mijnen     , wethouder 

 

O.G. van Leeuwen    , wethouder 

 

 

 

AFWEZIG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A Besluitenlijst (openbaar) 

college van B&W gehouden op 

12 oktober 2021 

 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  

12 oktober 2021 is vastgesteld. 

B Benoeming leden 

hoofdstembureau 

H.H. de Vries Het college besluit voor de 

kalenderjaren 2022, 2023, 2024 en 

2025 te benoemen tot leden, 

plaatsvervangende leden en 

plaatsvervangend voorzitter van het 

hoofdstembureau: 

1. Voorzitter, de burgemeester 

(ambtshalve). 

2. Lid en tevens plaatsvervangend 

voorzitter M.J.J. Wagener. 

3. Leden P. Reijenga, J.G.H. 

Laarberg, J.E.T.M. Vieberink. 

4. Plaatsvervangende leden P.G.W. 

Deimann, K. Ooijman en A. 

Langerak-Minkhorst. 

5. Als lokaal voor het houden van 

zittingen van het hoofdstembureau 

aan te wijzen de        

Bestuurskamer Montferland. 

6. De senior medewerker van de 

afdeling Publiekszaken biedt 

ambtelijke ondersteuning aan het 

hoofdstembureau bij de uit te 

voeren taken. 

7. Voor de leden die van buiten de 

organisatie worden benoemd een 

onkostenvergoeding uit te betalen 

van € 40,00 per zitting. 

 

C Motie Regie op het landelijk 

gebied 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit de raadsbrief 

(met inachtneming van tekstuele 

aanpassingen) ter kennisname voor 

te leggen aan de gemeenteraad. 

 

D "De Peer", Emmerikseweg     

's- Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 

1.Onder voorwaarden principe 

medewerking toe te zeggen aan een 

herziening van het 

bestemmingsplan ten behoeve van 

de bouw van 12 appartementen aan 

de Emmerikseweg 12, te                 

's- Heerenberg; 

2. De aanvrager te berichten 

conform bijgevoegde conceptbrief. 

 

E Vaststelling wijzigingsplan 

'Woningbouw Centrum Braamt 

III' 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 

1. Het wijzigingsplan 'Woningbouw 

Centrum Braamt III' ongewijzigd 

vast te stellen; 

2. Geen exploitatieplan vast te 

stellen. 

 

 



 

F Update lange termijnplanning, 

openstaande moties en 

toezeggingen per 071021 

Dt Directieteam Voor kennisgeving aangenomen en 

zo nodig aanvullingen/wijzigingen 

doorgeven. 

 

G Persaangelegenheden 

 

H.H. de Vries Besproken. 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 26 oktober 2021 

 

 

De secretaris,   De burgemeester, 

 

 

 

 

 

drs. M.J.J. Wagener  H.H. de Vries 

 


