
 

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

gehouden op 22/02/2022 
 
 
 
 
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 

15 februari 2022 
 

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

B Artikel 47 vragen Biljarten 
Meulenvelden 

G.J.M. Mijnen Het college besluit de schriftelijke 
raadsvragen over biljarten in 
Meulenvelden met bijgaande 

raadsbrief te beantwoorden. 
 

C Art. 47 - Betuwelijn door de 
Achterhoek 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met 
bijgevoegde raadsbrief. 

 

D Evaluatie Sportbeleid 
"Montferland Beweegt" 

G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Neemt de tussenevaluatie 
sportnota 2020-2023 voor 
kennisgeving aan; 
2. Besluit middels een raadsbrief de 
gemeenteraad te informeren; 

3. Besluit de tussenevaluatie te 
delen met de 
samenwerkingspartners (o.a. 
verenigingen, sportaanbieders en 
deelnemers lokaal sportakkoord). 
 

E Functieverandering naar 
wonen Tatelaarweg 32 te 
Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met het bijgevoegde 
(concept) ontwerp 

bestemmingsplan 
'Buitengebied(vijfde herziening), 
wijziging Tatelaarweg 32 te Didam; 

2. Stemt in met de planschade- en 
realisatieovereenkomst en besluit 
deze ter ondertekening toe te 
zenden; 
3. Besluit het ontwerp 
bestemmingsplan in procedure te 
brengen (parallel aan het opstarten 

van de hogere 
grenswaardeprocedure). 
 

F Invulling gelden voor WVGGZ 
en ambulantisering ggz 2022 

H.H. de Vries Het college stemt in met: 
1. Het reserveren van een bedrag 
van € 37.000,- voor 

uitvoeringskosten in het kader van 

de WVGGZ; 
2.  Verlening van een aanvullende 
subsidie à € 20.568,- aan Stichting 
De Stadskamer voor uitbreiding van 
hun werkzaamheden voor de duur 

van 1 jaar; 
3. Het beschikbaar houden van het 
resterende bedrag à € 29.432,- om 
ontwikkelingen rondom de 
ambulantisering ggz op te kunnen 
vangen. 
 

 



 

G Subsidie Stamppot-express 
Loil 

O.G. van Leeuwen Het college besluit € 1.500,-- 
subsidie te verstrekken voor de 
Stamppot-express vanuit de 
coronamiddelen. 
 

H Installatie kinderburgemeester 
Montferland 

H.H. de Vries Het college stemt in met bijgevoegd 
raadsvoorstel.   
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 1 maart 2022 

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 
 

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


