
 

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

18 januari 2022  
 

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

B Projectplan renovatie 
dorpshuis Azewijn 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met het 
renovatieplan dorpshuis Azewijn en 
aan de raad adviseren de 

gevraagde bijdrage van  
€ 250.000,00 beschikbaar te 
stellen, onder voorbehoud van 
medebekostiging door de provincie. 

Hiertoe bijgevoegd raadsvoorstel 
vaststellen en in procedure 
brengen. 

 

C Raadsbrief Motie respijtzorg 
2022 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met 
bijgevoegde Raadsbrief Respijtzorg 
2022 en deze ter kennisname aan 
de raad aan te bieden. 

 

D Regeerakkoord 2021-2025 
"Omzien naar elkaar, 
vooruitkijken naar de 
toekomst" 

H.H. de Vries Het college neemt kennis van: 
1. Het Regeerakkoord 2021-2025 
"Omzien naar elkaar, vooruit kijken 
naar de toekomst" inclusief de 
budgettaire bijlage; 

2. De reactie van de VNG daarop, 
zoals verwoord in de genoemde 

ledenbrief Lbr 21/085. 
 

E SMM overbruggingssubsidie 

januari t/m mei 2022 

M.G.E. Som Het college besluit: 

1. De overbruggingssubsidie aan 
SMM voor de periode t/m mei 2022 
vast te stellen op € 35.000. 
2. Dit in afwachting van het nieuwe 
plan van aanpak, dat dan opnieuw 
wordt voorgelegd aan het college. 
3. In te stemmen met bijgevoegde 

raadsbrief, met dien verstande dat 
deze wordt aangepast i.o.m. de 
portefeuillehouder. 
 

F Verordening bekostiging 
leerlingenvervoer gemeente 

Montferland 2022 

O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 

Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer gemeente 
Montferland 2022. 
2. De agendacommissie voor te 
stellen dit onderwerp ter beeld en 
besluitvorming te agenderen 

 

G Wijziging overeenkomst Allego J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met het 
voorgelegde addendum van de 
overeenkomst en ter zake 
ondertekeningsbevoegdheid te 
verlenen aan de heer J.W.M. 

Theunissen, afdelingshoofd 
Vergunning en Handhaving. 



 

H Aanvraag VVGB t.b.v. bouw 
bijgebouw Schapenweg 40 
Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit de verklaring 
van geen bedenkingen op te vragen 
bij de raad ten einde met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub 
a onder 3 Wabo  
(met omgevingsvergunning) af te 

kunnen wijken van het 
bestemmingsplan voor de 
gevraagde herbouw van de schuur 
en de gevraagde wijziging van de 
ontsluiting, op de Schapenweg 40 
te Zeddam. 

 

I Monitor bezuinigingen  
2017 - 2020 

M.G.E. Som Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de 

monitoring bezuinigingen; 
2. De raadsbrief aan de 
gemeenteraad te versturen; 

3. Bij de jaarrekening 2021, de 1e 
tussenrapportage en de Kadernota 
2023 de genoemde financiële 
consequenties te verwerken in deze 
documenten. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 1 februari 2022.  
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

 

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


