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A Besluitenlijst (openbaar) 

college van B&W gehouden op 
9 november 2021 
 

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

B Vaststelling bestemmingplan 
'Buitengebied, uitbreiding 
Landal Stroombroek' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de reactie op de 
ingediende zienswijzen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied, uitbreiding Landal 
Stroombroek', zoals opgenomen in 
bijgevoegd zienswijzenverslag; 
2. Stemt in met de voorgestelde 
ambtshalve wijzigingen; 
3. Stelt aan de raad voor het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, 
uitbreiding Landal Stroombroek' 
met inbegrip van de voorgestelde 
aanpassingen n.a.v. zienswijzen en 
de voorgestelde ambtshalve 
aanpassingen, gewijzigd vast te 
stellen; 
4. Stelt aan de raad voor geen 
exploitatieplan vast te stellen; 
5. Besluit de indieners van de 
zienswijzen te informeren omtrent 
het voorstel aan de raad. 
 

C Raadsbrief voortgang 
Centrumplan Didam 
 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de 
raadsbrief. 

D Project 'Oosterlicht' J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met de 
deelname aan het project 
'Oosterlicht'. 
 

E Update lange termijnplanning, 
openstaande moties en 
toezeggingen per 04-11-21 

Dt Directieteam Het college besluit: 
1. LTP te actualiseren. 
2. De moties en toezeggingen bij te 
werken. 
 

F Beleidskader Kunstwerk! De 
Liemers 2022 - 2025. 
 

J.H.M. van 
Halteren 

Aangehouden. 
 

G Verlenging open house Wmo 
en Jeugdhulp tot 1 juli 2022 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 
1. De open house contractering 
voor Wmo en Jeugdhulp te 
verlengen tot 1 juli 2022; 
2. De overgangsperiode voor 
cliënten naar gecontracteerde 
aanbieders per 1 juli 2022 vast te 
stellen tot 1 januari 2023; 
3. De nieuwe tarieven per  
1 januari 2022 
 
 
 
 
 



 

H Managementletter 2021 M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt kennis van de 
Managementletter 2021; 
2. Stemt in met de interne reacties 
hierop en de in gang te zetten 
acties; 
3. Legt de Managementletter ter 
informatie voor aan de 
Auditcommissie. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  H.H. de Vries 
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