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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden op 

26 oktober 2021 

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

B Bezuiniging 
welzijnsinstellingen 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1.De instellingen verzoeken vóór  
1 maart 2022 alternatieve 
mogelijkheden van bezuinigingen 
aan de gemeente Montferland voor 

te leggen.  
2. Het college besluit dit schriftelijk 
aan de instellingen voor te leggen. 

C Mandatering aan 
bedrijfsuitvoeringsorganisatie 
RDL 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stelt het Mandaatbesluit GR 
Reinigingsdienst De Liemers vast; 
2. Besluit het bestuur van de RDL te 
mandateren om een besluit te 
nemen over de aankoop van grond 
voor het aanbiedstation 7Poort 

voorzover het aankoopbedrag 
maximaal € 1.557.888,00 bedraagt; 
3. Besluit de burgemeester 
volmacht te verlenen aan de 
voorzitter van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie 

Reinigingsdienst De Liemers, om 
namens de gemeente de in het 
collegebesluit uit adviespunt 1. 

bedoelde contracten te 
ondertekenen. 

D Raadsbrief beleidsplan 
schuldhulpverlening 

M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt kennis van de raadbrief. 
2. Besluit de brief te verzenden 
naar de gemeenteraad. 
 

E Subsidie StAT 2022-2025 M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt kennis van de nieuwe 
visie van Stichting Achterhoek 
Toerisme. 
2. Neemt kennis van het TPM-
advies inzake Stichting Achterhoek 

Toerisme. 
3. Stemt in met het aangaan van 
een subsidie met Stichting 

Achterhoek Toerisme voor de 
periode 2022 t/m 2025, te weten:  
€ 1,60 per inwoner plus € 0,01 per 
toeristische overnachting. 

4. Stemt in met het alternatief voor 
de exitstrategie: bij toekomstige 
beëindiging van de subsidierelatie, 
nog twee opeenvolgende 
subsidiejaren de subsidie 100% 
door te betalen en vervolgens voor 



 

maximaal twee subsidiejaren een 
nader te bepalen 
subsidieovereenkomst aan te gaan 
met daarin opgenomen de 
benodigde activiteiten ten behoeve 
van de beëindiging van de 

samenwerking tussen StAT en 
Montferland. 
5. Stemt in met een inkoopbijdrage 
van € 8.000,- per jaar voor de 
periode 2022 t/m 2025 voor beheer 
en onderhoud van routestructuren 

voor fietsen en wandelen. 
 

F Verzoek om subsidie voor 
European Company Sports 
Games 2022 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
1. Aan Gelderland2021 BV voor de 
organisatie van het onderdeel 

Wielrennen in Montferland 2022 een 

incidentele subsidie toe te kennen 
ad € 5.000,-; 
2. De subsidie betaalbaar stellen 
met dien verstande, dat:    
a. de organisatie dient te zorgen 
voor een vergunning;    

b. de organisatie verzocht wordt 
een parcours te kiezen dat weinig 
(verkeers)overlast veroorzaakt;    
c. de organisatie verzocht wordt dit 
af te stemmen met lokale 
wielerevenementorganisaties.   
3. Materialen van de afdeling 

Openbare Werken (hekwerken, 
vlaggenmasten en podium) 
beschikbaar te stellen conform het 

op dat moment geldende 
evenementenbeleid- Subsidie 
betaalbaar te stellen uit budget 
Sportbevordering / incidentele 

subsidies (33010/44540). 
 

G R&T-budgetten 2022-2023: 
overheveling gelden 2021 en 
herverdeling VVV-budget 

M.G.E. Som Het college besluit: 
1. € 30.000 van de in 2021 
ontvangen restbedraggelden vanuit 

de Achterhoekse Vrijetijdsagenda 
2016-2019, over te hevelen naar 
2022, ten behoeve van het 
opstellen van ontwikkelplannen 
voor de toeristische 
ontwikkellocaties Zeddam en 
Nevelhorst. 

2. Het voormalige VVV-budget van 

€ 23.574 her te verdelen:- vanaf 
2022:  € 12.500 als TPM-
werkbudget en € 11.074 als R&T-
werkbudget.- vanaf 2025: € 12.500 
als TPM-werkbudget, € 1.000 als 
R&T-werkbudget en € 10.074 als 

structurele bezuiniging.   
3. De subsidiepot uit 2021 van  
€ 25.000 voor projecten die 
aansluiten bij de uitvoering van het 



 

R&T-beleid, over te hevelen naar 
2022 ter besteding aan het MTB-
netwerk Achterhoek Fase 4. 

 

H Persaangelegenheden H.H. de Vries Besproken. 

I Belastingverordening M.G.E. Som 1. Belastingverordening aangepast 
vastgesteld. 
2. Addendum vastgesteld. 

3. Voorleggen aan de 
gemeenteraad. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 9 november 2021 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 

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


