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

22 februari 2022 
 

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

B Aanpassing prestatieafspraken 
Woonzorg NL 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met de 
overeenkomst Prestatieafspraak 
15% vrije toewijzing voor sociale 

huur als allonge bij de 
prestatieafspraken wonen met 
Stichting Woonzorg Nederland. 
 

C Herontwikkeling hotel Moors W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. In te stemmen met het 

bijgevoegde 
ontwerpbestemmingsplan voor de 
bouw van tien appartementen een 
tweekapper en acht 
starterswoningen. 
2. In te stemmen met de 

terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan voor 
eenieder gedurende zes weken. 
3. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
 

D Sport- en beweegstimulering 
in Loil en Stokkum 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
1. Voor de realisatie van een 

tijdelijk speelterrein op het 
voormalig voetbalveld in Stokkum 
speeltoestellen en 
inrichtingselementen beschikbaar te 
stellen ten bedrage van maximaal  

€5.400,-. 
2. Aan SV Loil, afdeling volleybal 
voor de aanleg van een 
beachvolleybalveld in Loil een 
subsidie toe te kennen ad €8.500,-. 
3. De kosten van beide 

sportvoorzieningen te financieren 
uit de middelen Corona Herstelplan. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

E Subsidies 2021 J.H.M. van 
Halteren 

1. Het college besluit reeds 
verleende subsidies voor 2021 aan 
de kinderopvangorganisaties 
Juut&Co, Puck&co, Humankind en 
Zonnekinderen, Bibliotheek 
Montferland, Welcom, Yunio en MEE 

niet terug te vorderen wanneer ze 
niet aan alle subsidievoorwaarden 
kunnen voldoen. 
2. Het college stemt in met het 
voorstel om:  
a. Voor alle subsidies die betrekking 

hebben op opleidingen en cursussen 
van pedagogische medewerkers de 
subsidieverantwoording te 

verlengen naar 1 mei 2023 in plaats 
van 1 mei 2022. 
b. De subsidie 2021 niet terug te 
vorderen voor alle partners die niet 

alle afgesproken activiteiten hebben 
kunnen aanbieden in verband met 
Corona. 
c. Met de aanbieders afspraken te 
maken om in 2022 extra activiteiten 
te organiseren die bijdragen aan het 
bereiken van de 

subsidiedoelstellingen. 
 

F Toezicht Wmo en Jeugdzorg G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
1. De GGD NOG te machtigen om 
ook het toezicht op 

Jeugdzorguitvoerders uit te voeren. 
2. Een nieuwe overeenkomst met 
de GGD NOG af te sluiten voor het 
toezicht op de Wmo en de 
Jeugdzorg voor het jaar 2022. 
 

G Update Lange termijn 
Planning, openstaande moties 
en toezeggingen per  
10-02-2022 
 

Dt Directieteam Het college neemt de update voor 
kennisgeving aan en geeft zo nodig 
aanvullingen/wijzigingen door. 

H Verlening 
omgevingsvergunning 
wooneenheden Kollenburgweg 
4, 4a, 4b, 6, 6a en 6b te 
Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Met gebruikmaking van de op 3 
februari 2022 door de 
gemeenteraad (definitief) 
afgegeven VVGB en met een 
verwijzing naar uw eerdere reactie 

op de ingediende zienswijzen, de 

d.d. 30 september 2020 gevraagde 
omgevingsvergunning te verlenen 
ter legalisatie van de eerder in 
afwijking van de 
omgevingsvergunning gebouwde 
wooneenheden Kollenburgweg 4, 
4a, 4b, 6, 6a en 6b te Didam. 

2. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
 

 
 



 

 
Vastgesteld in de vergadering van 8 maart 2022.  
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

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


