
 

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

gehouden op 08/02/2022 
 
 
 
 
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 
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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 1 februari 2022 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
1 februari 2022 is vastgesteld. 

B M.e.r. beoordelingsbesluit 
bestemmingsplan 'Didam, 
herontwikkeling  

Schoolstraat e.o.' 

O.G. van Leeuwen Het college besluit geen m.e.r.-
(beoordelings)procedure te 
doorlopen in verband met de 

planologische procedure 'Didam, 
herontwikkeling Schoolstraat e.o.' 
dat voorziet in de ontwikkeling van 
2 supermarkten, 37 appartementen 

en 15 grondgebonden woningen in 
het gebied rond de Schoolstraat, in 
het centrum van Didam. 

 

C Ondertekenen 
bestuursovereenkomst aanpak 
droogte Achterhoek 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Stemt in met de Bestuurlijke 
overeenkomst Aanpak Droogte 
Achterhoek, en daarmee vanuit het 

perspectief van de droogteopgave 
onze bijdrage aan een 
klimaatbestendige regio 
bestendigen en voortzetten.  
2. Neemt kennis van het 
programmaplan voor 2022 – 2023 
van de Aanpak Droogte Achterhoek. 

3. Besluit portefeuillehouder de 

heer O.G. van Leeuwen te 
machtigen om de overeenkomst te 
ondertekenen. 
 

D Tijdelijke Subsidieregeling 

coronasteun culturele 
organisaties Montferland over 
2021. 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college besluit: 

1. De 'Tijdelijke Subsidieregeling 
coronasteun culturele organisaties 
Montferland over 2021' vast te 
stellen. 
2. Het subsidieplafond hiervoor vast 
te stellen op € 50.000,--. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

E Toekomst Montferlandrun G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
1. De raad te vragen om een 
structurele budgetverhoging in het 
budget Sport, teneinde de 
structurele subsidie van €25.000 
voor de Montferland Run per 2022 

voort te zetten. 
2. De materiële en facilitaire 
ondersteuning ten behoeve van de 
Montferland Run te laten aansluiten 
bij het in 2022 vast te stellen 
Evenementenbeleid, waarbij voor 

de Montferland Run geen 
uitzonderingen zullen worden 
gemaakt. 

3. Geen aanvullende personele 
ondersteuning aan te bieden in de 
organisatie van de Montferland Run. 
4. De volgende aanvullende 

voorwaarden aan de 
subsidieverlening toevoegen (t.o.v. 
voorgaande jaren): 
a. De organisatie dient een 
jaarlijkse subsidieverantwoording in 
conform ASV en subsidieregeling; 
b. De organisatie werkt een 

reorganisatie uit, waaruit blijkt dat 
de organisatie werkt aan een 
bredere, structuur, die minder 
afhankelijk is van specifieke 
personen; 
c. De organisatie vraagt ook elders 

subsidie aan. 
5. In te stemmen met bijgevoegd 
raadsvoorstel. 
 

F Vaststellen pachtprijzen 
cultuurjaar 2022 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit de pachtprijs 
voor het cultuurjaar 2022 vast te 

stellen op € 573,--/ha. 
 

G Verkeersbesluit parkeerverbod 
Ettemastraat te Zeddam 

O.G. van Leeuwen Het college besluit het plaatsen van 
de verkeerstekens E01 
(parkeerverbod) op de Ettemastraat 

in Zeddam te voorzien van 
onderborden met pijl (OB501). Ter 
informatie is de maatregel op kaart 
weergegeven in bijlage 1 bij dit 
verkeersbesluit. 

 

H Voorwaarden subsidieverlening 
2021 / corona maatregelen 
2021 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit de hieronder 
genoemde verenigingen niet te 
houden aan de gestelde 
subsidievoorwaarden voor 2021. De 
verenigingen konden hier niet aan 
voldoen door de corona-
maatregelen in 2021. Het betreft: 

1. Zangverenigingen 
2. Toneelverenigingen 
3. Oranjeverenigingen 
4. Muziekverenigingen 
5. Dansverenigingen 



 

I Beleid briefadres dak- en 
thuislozen 

H.H. de Vries Het college besluit:  
1. De rechtspersoon Stichting De 
Stadskamer met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2022 aanwijzen 
als briefadresgever in de gemeente 
Montferland ingevolge artikel 2.42 

van de Wet basisregistratie 
personen. 
2. In te stemmen met het 
bijgevoegde werkproces waarin hier 
uitvoering aan wordt gegeven. 
 

J Zelfevaluatie basisregistratie 
personen 2021 

H.H. de Vries Het college neemt kennis van de 
managementrapportage en de 
uittreksels zelfevaluatie 

basisregistratie personen (BRP). 
 

K Planning P&C - cyclus 2022 M.G.E. Som Het college stelt de planning van de 
P&C-cyclus 2022 vast en informeert 
de raad middels bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

L Verkeersbesluit parkeerverbod 
De Meij 's-Heerenberg 

O.G. van Leeuwen Het college besluit het plaatsen van 
de verkeerstekens E01 
(parkeerverbod) op De Meij in ’s-
Heerenberg te voorzien van 
onderborden met pijl (OB501). Ter 
informatie is de maatregel op kaart 
weergegeven in bijlage 1 bij dit 

verkeersbesluit. 
 

M Corona en 
rechtmatigheidaspecten in de 
jaarrekening 2021 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de handelswijze 
richting contractpartners zoals in dit 

collegevoorstel is aangegeven. 
2. Informeert de gemeenteraad 
middels bijgaande raadsbrief. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 15 februari 2022. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

 

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


