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

11 januari 2022 
 

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

B Aanvraag subsidie begeleiding 
nieuwkomers 2022 

M.G.E. Som Het college stemt in met:  
1. Het toekennen van een subsidie 
van €81.648 aan Stichting Welcom 

voor de maatschappelijke 
begeleiding van nieuwkomers  
in 2022; 
2. Het toekennen van een subsidie 
van €4.992 aan Stichting Welcom 
voor juridische begeleiding van 

nieuwkomers bij gezinsherenigingen 

in 2022; 
3. Het toekennen van een subsidie 
van €69.096 aan Stichting Welcom 
voor het verzorgen van een lokaal 
participatieaanbod in 2022; 
4. Het versturen van bijgevoegde 

beschikking, waarin een aantal 
voorwaarden voor 
subsidietoekenning worden 
genoemd. 
 

C Afronding VNOG-rapport Van 

der Jagt/Van Arkel 

H.H. de Vries Het college:  

1. Neemt kennis van de 
eindrapportage VNOG over het 
rapport Van der Jagt/Van Arkel; 
2. Biedt deze eindrapportage met 

bijlagen ter kennisname aan de 
gemeenteraad via de lijst 
Ingekomen Stukken. 

 

D Beëindiging lidmaatschap 
Sociale Raad Montferland 

G.J.M. Mijnen Het college besluit mevrouw B.A.C. 
Buttner met ingang van 01-01-2022 
eervol ontslag te verlenen als lid 
van de Sociale Raad Montferland. 

 

E Restitutie Achterhoekse 
Vrijetijdsagenda 

M.G.E. Som Het college:  
1. Neemt kennis van bijgevoegde 
onderbouwing van het 
Montferlandse aandeel in de 
restitutie van de Achterhoekse 

Vrijetijdsagenda. 
2. Besluit het geboden 
restantbedrag van €30.000 te 

accepteren en daarmee het proces 
rondom de restitutie van de 
Achterhoekse vrijetijdsagenda af te 

ronden. 
 
 
 
 
 
 



 

F Decembercirculaire 
gemeentefonds 2021 

M.G.E. Som Het college:  
1. Neemt kennis van de 
mededelingen uit de 
decembercirculaire 2021. 
2. Besluit de financiële 
consequenties voor dit jaar te 

verwerken in de jaarrekening 2021. 
3. Besluit de financiële 
consequenties voor 2022 en 
verdere jaren te verwerken in de 
eerste kwartaalrapportage 2022 en 
de Kadernota 2023. 

 

G Kadernota 2023-2026 VNOG H.H. de Vries Het college:  
1. Neemt kennis van de Kadernota 
2023-2026 VNOG; 
2. Biedt deze Kadernota ter 

kennisname aan de gemeenteraad 

via de lijst Ingekomen Stukken. 
 

H Uitgangspuntennota GGD 
Noord- en Oost-Gelderland 

G.J.M. Mijnen Het college stelt de gemeenteraad 
voor: 
1. Om kennis te nemen van de 

Uitgangspuntennota 2023 van de 
GGD Noord- en Oost Gelderland  
2. Om te besluiten om een 
zienswijze in te dienen en het 
Dagelijks Bestuur van de GGD 
Noord- en Oost-Gelderland daarvan 
in kennis te stellen. 

 

I Update lange termijnplanning, 
openstaande moties en 
toezeggingen per 05-01-2022 

H.H. de Vries Het college besluit voor 
kennisgeving aan te nemen en zo 
nodig aanvullingen/wijzigingen door 

te geven. 
 

J Integrale Laadvisie en 
Plaatsingsbeleid Elektrisch 
Vervoer Montferland 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit:  
1. De Laadvisie Elektrisch Vervoer 
Montferland ter vaststelling aan te 
bieden aan de gemeenteraad 
middels bijgevoegd raadsvoorstel. 

2. Plaatsingsbeleid Elektrisch 
Vervoer Montferland vast te stellen 
en deze ter kennisgeving naar de 
gemeenteraad te zenden. 
 

K Raadsbrief artikel 47 

wasvoorziening PvdA, Helder, 
Lijst Groot Montferland 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met de 

raadsbrief m.d.v. dat aanpassing 
plaatsvindt i.o.m. de 
portefeuillehouder. 
 

L Uitvoering raadsmotie M13 

Energie besparen door te 
ontzorgen 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college:  

1. Stemt in met bijgevoegde 
concept raadsbrief. 
2. Verzoekt de griffie de raadsbrief 
te delen met de gemeenteraad. 
 
 
 

 
 



 

M Verklaring van Geen 
Bedenkingen legalisatie 
wooneenheden Kollenburg  
4 t/m 6b te Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de beantwoording 
van de ingediende zienswijzen; 
2. Stet de raad voor de definitieve 
verklaring van geen bedenkingen af 
te geven om daarmee de gevraagde 

omgevingsvergunning voor de 
eerder in afwijking van de 
vergunning gebouwde 
wooneenheden Kollenburgweg  
4, 4a,4b, 6, 6a en 6b te Didam, te 
kunnen verlenen. 

 

N Instemmen met de 
koopovereenkomst en de raad 
bijbehorend 
kredietvoteringsvoorstel ter 

besluitvorming 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met:  
1. Bijgevoegde koopovereenkomst. 
2. Het bijgevoegde voorstel aan de 
raad waarbij wordt voorgesteld een 

krediet te voteren van € 809.900,00 

ten behoeve van de aankoop van de 
grond met bijbehorende kosten. 
 

O Instemmen met de 
koopovereenkomst en de raad 

bijbehorende 
kredietvoteringsvoorstel ter 
besluitvormin 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1. Bijgevoegde koopovereenkomst. 

2. Het bijgevoegde voorstel aan de 
raad waarbij wordt voorgesteld een 
krediet te voteren van € 51.800,00 
ten behoeve van de aankoop van 
grond met bijbehorende kosten. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2022.  
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 

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


