
 

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

gehouden op 09/11/2021 
 
 
 
 
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 
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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden op 

2 november 2021 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
2 november 2021 is vastgesteld 

B Vaststelling bestemmingsplan 
'Buitengebied, Kruisallee 2/2a, 
Wijnbergen en Braamtseweg 4 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met het 
bijgevoegde raadsvoorstel het 
ontwerpbestemmingsplan 

'Buitengebied, Kruisallee 2/2a 
Wijnbergen en Braamtseweg 4 
Kilder gewijzigd vast te stellen, 
waardoor het 

ontwerpbestemmingsplan voor de 
Kruisallee 2/2a in overeenstemming 
is met de zienswijze die de 

provincie Gelderland heeft 
ingediend. 
 

C Verkeersbesluit afsluiting Oude 
Eltenseweg te Zeddam 

O.G. van Leeuwen Het college besluit tot: 
1. Het afsluiten van de Oude 

Eltenseweg op het wegvak tussen 
de Beekseweg (N335) en het 
Bovendorpsstraat, ter hoogte van 
de kruising met de Beekseweg door 
middel van een slagboom. 
2. Het plaatsen van verkeersteken 
L08 op de Oude Eltenseweg ten 

zuiden van de kruising met het 

Bovendorpsstraat. 
 

D Verzoek tot versterking 
kapitaalstructuur Alliander 

M.G.E. Som Het college besluit aan Alliander 
N.V. een obligatielening te 
verstrekken naar rato van ons 

aandelenbezit, te weten voor een 
bedrag van  € 2.154.114. 
 

E Septembercirculaire 
gemeentefonds 2021 

Dt Directieteam Het college: 
1. Neemt kennis van de 

mededelingen uit de 
septembercirculaire 2021. 
2. Besluit de financiële bijstellingen 
voor 2021 te verwerken in de 
tweede marap 2021. 
3. Besluit de financiële bijstellingen 
voor 2022 en volgende jaren te 

verwerken in de berap 2022 
respectievelijk de Kadernota 2023. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

F 2e Marap 2021 M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt kennis van de tweede 
managementrapportage 2021; 
2. Stemt in met het voorliggende 
raadsvoorstel en besluit deze aan te 
bieden aan de gemeenteraad. 

 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 16 november 2021 

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 
 
 

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


