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

21 december 2021 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
21 december 2021 is vastgesteld. 

B Cliëntervaringsonderzoek Wmo 
en Jeugd 

G.J.M. Mijnen Het college:  
1. Neemt kennis van beide 
cliëntervaringsonderzoeksrapporten. 

2. Stemt in met het versturen van 
bijgevoegde (aan te passen) 
raadsbrief met als bijlage de 
rapporten. 

C Convenant opvang en 
bescherming Achterhoek 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met het 
convenant Opvang en Bescherming 

Achterhoek 2022-2026. 
 

D Ontwikkelvisie Kunstwerk! De 
Liemers 

J.H.M. van 
Halteren 
 

Aangehouden. 

E Subsidieverlening 2022 
Stichting Kunstwerk! De 
Liemers 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1. Stichting Kunstwerk! De Liemers 
voor 2022 een budgetsubsidie te 
verlenen van € 135.513,--.  
Hierin is verwerkt een bezuiniging 
van € 15.000,--. 

2. In overleg te gaan met Kunstwerk! 
over invulling van de opgelegde 
bezuiniging. 

 

F Procesbeschrijving 

Verstedelijkingsstrategie 
Arnhem Nijmegen Foodvalley 

W.J.A. Gerritsen Het college: 

1. Neemt kennis van het document 
Procesbeschrijving en-schema 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem 
Nijmegen Foodvalley 2022. 
2. Informeert de raad middels 
bijgevoegde raadsbrief over het 
proces en de planning 

Verstedelijkingsstrategie 2022. 
 

G Regionaal beleidskader 
huisvesting internationale 
werknemers 

W.J.A. Gerritsen Het college informeert de raad 
middels bijgevoegde raadsbrief over 
de voortgang regionaal beleidskader 
internationale werknemers. 

 

H Begeleiding invoering 
Omgevingswet 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met bijgevoegd voorstel 
van BMC d.d. 2 dec. 2021 
betreffende procesbegeleiding 

invoering Omgevingswet; 
2. Besluit onder afwijking van het 
aanbestedingsreglement van de 
opdracht aan BMC te gunnen; 
3. Besluit de kosten ten laste te 
brengen van de Algemene reserve, 
te verwerken bij de berap of in de 

eerste kwartaalrapportage 2022. 
 
 



 

I Subsidiebeschikking 
Energieloket 2022 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit met het oog op 
continuïteit en verdergaand te 
stimuleren van energiebesparing in 
de gebouwde omgeving in 
Montferland, de beschikking 
subsidieverlening voor het jaar 2022 

aan Achterhoeks Energieloket B.V. 
vast te stellen. 
 

J Subsidieverlening 2022 
Amphion Cultuur, 

muziekschool 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1. Amphion Cultuur een 

budgetsubsidie 2022 te verlenen van 
€ 147.971,--.  
Hierbij is rekening gehouden met  
€ 15.000,-- aan opgelegde 

taakstellende bezuiniging. 
2. Met de directie van Amphion 
Cultuur het overleg aan te gaan over 

invulling bezuinigingen per 2022. 
 

K Subsidieverlening 2022 
Stichting Bibliotheek 
Montferland. 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit:  
1. Stichting Bibliotheek Montferland 
voor 2022 een exploitatiesubsidie te 

verlenen van € 665.162,--. 
2. Met de directie van de bibliotheek 
het overleg aan te gaan over 
invulling van de opgelegde 
bezuiniging. 
 

L Pilot outreachend werken bij 
vroegsignalering van schulden 

M.G.E. Som Het college stemt in met een jaar 
durende pilot outreachend werken bij 

vroegsignalering van schulden-  
€ 112.500,- uit de Reserve 
Coronamiddelen (reserve Tonk 
middelen 2021) beschikbaar te 
stellen voor de pilot. 

 

M Inspraaknota Participatiekader 
inclusief tweede reactie 

O.G. van Leeuwen Het college:  
1. Stelt notitie inspraaknota 
eindrapport participatiekader vast. 
2. Verzoekt deze toe te voegen aan 

de raadsstukken. 
 

N Bestemmingsplan  
''s-Heerenberg, Oude 
Doetinchemseweg 22' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met het bijgevoegde 
voorstel aan de raad ter 
ongewijzigde vaststelling van het 

ontwerpbestemmingsplan ''s-

Heerenberg, Oude  
Doetinchemseweg 22';  
2. Besluit geen exploitatieplan vast 
te stellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

O Aanvraag Stichting Mechteld 
ten Ham huisvesting culturele 
ea organisaties 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit Stichting Mechteld 
ten Ham een eenmalige subsidie 
verlenen van € 20.000,--  
op grond van de “Tijdelijke 
Subsidieregeling knelpunten 
huisvesting organisaties op het 

terrein van Kunst en Cultuur alsmede 
Toerisme, Recreatie en Evenementen 
Montferland 2020”. 
 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 11 januari 2022. 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

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


