
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 
gehouden op 26/10/2021 
 
 
 
 
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: 
 
H.H. de Vries     , voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
A. Besluitenlijst (openbaar) 

college van B&W gehouden op 
19 oktober 2021 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
19 oktober 2021 is vastgesteld. 

B Herhaald aanwijzen 
trouwlocaties en nieuw aan te 
wijzen trouwlocatie Het 
Montferland te 

H.H. de Vries Het college besluit de onderstaande 
trouwlocaties (opnieuw) aan te 
wijzen als huis der gemeente, zodat 
deze voor onbepaalde tijd 
trouwlocaties zijn: 
- Plok te Didam; 
- Havezathe Carpe Diem te 
Vethuizen; 
- Uitspanning 't Peeske te Beek; 
- Partycentrum de Deel te Beek; 
Nieuw: 
- Het Montferland te Zeddam. 
 

C Vaststelling beleidsnotitie 
'Ruimte voor nieuwe vormen 
van begraven' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de beantwoording 
van de ingekomen inspraakreacties 
zoals opgenomen in het 
inspraakverslag en de daaruit 
voortvloeiende voorgestelde 
aanpassingen; 
2. Stemt in met de voorgestelde 
ambtshalve aanpassingen; 
3. Besluit de raad voor te stellen de 
beleidsnotitie 'Ruimte voor nieuwe 
vormen van begraven' met inbegrip 
van de voorgestelde aanpassingen 
naar aanleiding van inspraak en de 
voorgestelde ambtshalve 
aanpassingen, gewijzigd vast te 
stellen (overeenkomstig het 
bijgevoegde 
vaststellingsexemplaar); 
4. Besluit een voorstel aan de raad 
ter kennisgeving toe te zenden aan 
die personen en instanties die 
eerder op de notitie hebben 
gereageerd. 
 

D Verantwoording provinciale 
subsidie Ondersteuning 
Gemeenschapsvoorzieningen 
 

M.G.E. Som Het college stelt het eindverslag 
over de provinciale subsidie vast. 

E Visie Kerkstraat d.d.  
16-10-2021 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit de visie 
Kerkstraat d.d. 16-10-2021 ter 
vaststelling voor te leggen aan de 
gemeenteraad met daarbij het 
advies om de visie verder uit te 
werken. 
 
 
 
 
 



 

F Procesbesluit gerechtelijke 
procedure n.a.v. conservatoir 
(leverings)beslag kavel Mr. He 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Namens de gemeente verweer te 
voeren tegen de tegen de gemeente 
bij dagvaarding ingestelde 
vordering naar aanleiding van het 
door de eisende partij gelegd 
conservatoir beslag op het perceel 
Mr. Helmesstraat 2 te Zeddam; 
2. Hiertoe mr. J. Wissing, advocaat 
te Arnhem, en/of één van de 
andere kantoorgenoten van Nysingh 
Advocaten & Notarissen te 
machtigen; 
3. De gemeenteraad door middel 
van de bijgevoegde (concept) 
raadsbrief over de uitoefening van 
deze bevoegdheid en uw besluit te 
in te lichten. 
 

G Persaangelegenheden H.H. de Vries Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 2 november 2021 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  H.H. de Vries 
 


