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

4 januari 2022 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
4 januari 2022 is vastgesteld. 

B Biodiversiteitsplan met 
uitvoeringsagenda 

W.J.A. Gerritsen Het college:  
1. Stelt de gemeenteraad voor het 
biodiversiteitsplan met 

uitvoeringsagenda vast te stellen. 
2. Stelt de gemeenteraad voor om 
voor de uitvoering van het plan 
formatie beschikbaar te stellen van 

1 fte. 
3. Stelt de gemeenteraad voor om 
het budget voor natuur en 

landschap ook in te zetten voor 
uitvoering van het 
biodiversiteitsplan. 
 

C Extra Algemene 

Ledenvergadering VNG op  
13 januari 2022 

H.H. de Vries Het college:  

1. Neemt kennis van de 
agendapunten en stemt in met de 
voorstellen die worden voorgelegd 
aan de extra Algemene 
Ledenvergadering van de VNG op 
13 januari 2022. 
2. Besluit Burgemeester, de heer 

H.H. de Vries te machtigen de 

gemeente Montferland als 
stemgerechtigde vertegenwoordiger 
tijdens de ALV VNG op  
13 januari 2022 te 
vertegenwoordigen. 
 

D Ontwikkelvisie Kunstwerk!  
De Liemers 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit:  
1. De 'Liemerse Ontwikkelvisie 
Kunstwerk! 2022-2025' vast te 
stellen. 
2. Aan Kunstwerk! te vragen om op 

basis van deze visie uiterlijk  
01 februari 2022 een 
uitvoeringsprogramma voor 2022, 
inclusief aangepaste begroting te 
overleggen, waarop de vier 
gemeenten de prestatieafspraken 

behorend bij de subsidieverlening 

aan Kunstwerk! voor 2022 kunnen 
baseren. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

E P&C cyclus: Invoering 
kwartaalafsluiting 

M.G.E. Som Het college besluit:  
1. In te stemmen met het project 
kwartaalafsluiting vanaf 1 januari 
2022 (scenario 1): 
  a. het jaar 2022 zien als pilotjaar 
waarin we om de 4 maanden 

afsluiten en rapporteren; 
  b. na 2e afsluiting (na maand 8) 
volgt er een evaluatie; 
2. De bestuursrapportage en de  
2e marap te vervangen door een 
raadsbrief kwartaalrapportage 2x 

maal per jaar in 2022. 
3. Dat mocht de rapportage daartoe 
aanleiding geven dan zal er een 

raadsvoorstel worden gemaakt in 
het kader van rechtmatigheid. 
4. Dat de huidige 
personeelsrapportages (2x per jaar) 

komen te vervallen en worden 
onderdeel van de 
kwartaalrapportages. 
 

F Selectie kinderopvanginstelling 

IKC 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college stemt in met de 

deelname van Puck en Co in het 
Integraal Kindcentrum in 's-
Heerenberg. Met Puck en Co 
afspraken te maken over de 
deelname in het IKC, en de 
voorwaarden waaronder de 
huisvesting in het gebouw plaats 

vindt. 
 

G Vaststelling bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening 
Ompertsestraat 6a te Azewijn' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Besluit dat ook op basis van de 
bijgestelde vormvrije m.e.r.-
beoordeling en voortoets er geen 

passende beoordeling en planMER 
behoeft te worden opgesteld; 
2. Stemt in met de voorgestelde 
beantwoording van de ingediende 
zienswijzen zoals opgenomen in het 
zienswijzenverslag en in te 

stemmen met de voorgestelde 
aanpassingen;  
3. Stelt aan de raad voor het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, 
herziening Ompertsestraat 6a te 

Azewijn', met inbegrip van de 
voorgestelde aanpassingen, 

gewijzigd vast te stellen; 
4. Stelt aan de raad voor geen 
exploitatieplan vast te stellen; 
5. Indieners zienswijzen te 
informeren omtrent het voorstel 
aan de raad. 
 

 
 
 
 



 

H Wijzigingen 
gemeenschappelijke regeling 
VNOG en wensen en 
bedenkingen procedure raad 

H.H. de Vries Het college besluit: 
1. De gemeenteraad, door middel 
van bijgevoegd raadsvoorstel en 
concept besluit, voor te stellen geen 
wensen en bedenkingen toe te 
zenden aan de VNOG, naar 

aanleiding van het Ontwerpbesluit 
oprichting stichting risicobeheer 
veiligheidsregio's; 
2. Dit raadsbesluit door uw college 
ter kennis te (laten) brengen en toe 
te zenden aan het AB VNOG; 

3. Onder voorbehoud van hiervoor 
te verkrijgen toestemming van de 
raad van de gemeente Montferland, 

in te stemmen met de 3e wijziging 
van de gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Noord- en  
Oost- Gelderland;  

4. Aan de gemeenteraad voor te 
stellen, conform bijgevoegd 
raadsvoorstel en concept besluit, 
aan uw college toestemming te 
verlenen in te stemmen met de 3e 
wijziging van de 
gemeenschappelijke regeling 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-
Gelderland. 
 

I Raadsbrief "Beheerplan 
bermen en watergangen" 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Besluit de raad middels deze 

brief te informeren dat het 
"Beheerplan bermen en 
watergangen" gereed is; 
2. Verzoekt de griffie om zorg te 
dragen voor verzending van de 
raadsbrief. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 18 januari 2022. 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 

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

 


