
 

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

gehouden op 01/02/2022 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
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 

 
 
 
AFWEZIG: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

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

25 januari 2022 
 

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

B Advies Jaarverslag LerenWerkt 
2020- 2021 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1. Het regionaal LerenWerkt 
jaarverslag : leer-, kwalificatieplicht 

en RMC over schooljaar 2020-2021 
vast te stellen.  
2. Het jaarverslag ter kennisneming 
aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
 

C Beantwoording vragen PvdA 
m.b.t. SMM subsidie 2022 

M.G.E. Som Het college: 
1. Besluit de art.47 RvO vragen van 
de PvdA over de subsidieverlening 
van Stichting Montferland Marketing 
in 2022 te beantwoorden volgens 
bijgevoegde raadsbrief 22int00276, 

met een inhoudelijke aanpassing. 
2. Verzoekt de griffie om zorg te 
dragen voor verzending van de 
raadsbrief. 
 

D Financieel besluit bijzondere 

bijstand 2022 

M.G.E. Som Het college besluit: 

1. Het besluit financieel vergoeding 
bijzondere bijstand 2022 vast te 

stellen. 
2. In het kader van duurzaamheid 
een bijzondere bijstandsvergoeding 
voor een elektrische kookplaat  
ad € 349, toe te voegen aan het 

financieel besluit bijzondere 
bijstand.  
3. Hoogte gaskookplaat vast te 
stellen op € 150,- (was € 149,-  
in 2021). 
4. Conform het besluit eigen 

bijdrage rechtsbijstand de 
maatregel bij het niet eerst 
bezoeken van het Juridische loket 
vast te stellen op € 58,- (was  
€ 56 in 2021). 
 

E M.e.r. beoordelingsbesluit 
bestemmingsplan 'Didam, 
herontwikkeling  
Schoolstraat e.o.' 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

F Monitoringsrapportage (2021) 
Uitvoeringsagenda Montferland 
Energieneutraal 2018-2022 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de 
Monitoringsrapportage van het jaar 
2021 en deze vast te stellen; 
2. De gemeenteraad per raadsbrief 
(bijgevoegd) te informeren. 
 

 



 

G Raadsbrief beantwoording 
vragen rattenoverlast - Lijst 
Groot Montferland 

O.G. van Leeuwen Het college besluit akkoord te gaan 
met de inhoud van de raadsbrief en 
die te versturen aan de raad. 
Raadsbrief op onderdelen 
aanpassen. 
 

H Raadsvragen fractie Helder M.G.E. Som Het college stemt in met 
bijgevoegde raadsbrief aan fractie 
Helder. 
 

I Regeling demarcatie taken en 
kosten brandweerkazernes 
VNOG 

H.H. de Vries Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 'Regeling 
Demarcatie taken en kosten 
kazernes 2022'; 
2. De burgemeester H.H. de Vries 

te machtigen om namens de 
gemeente Montferland de 'Regeling 

Demarcatie taken en kosten 
kazernes 2022' te ondertekenen; 
3. De ondertekende 'Regeling 
Demarcatie taken en kosten 
kazernes 2022' retour te zenden 
aan de VNOG. 

 

J Instemmen met de 
koopovereenkomst en de raad 
bijbehorend 
kredietvoteringsvoorstel ter 
besluitvorming 

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

krediet te voteren van € 165.550,00 
ten behoeve van de aankoop van 

grond met bijbehorende kosten. 
 

K Grondaankoop Kilder W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met de 

koopovereenkomst en legt de raad 
bijbehorend 
kredietvoteringsvoorstel ter 
besluitvorming voor. 
 

L Brandweerkazerne Didam M.G.E. Som Het college stemt in met de 

raadsbrief en zendt deze aan de 
gemeenteraad. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 8 februari 2022. 

 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

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


