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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 1 maart 2022 
 

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

B Repressief toezicht begroting 
2022. 

M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt kennis van de beoordeling 
van GS van Gelderland. 

2. Neemt de aandachtspunten van 
GS van Gelderland mee in de 
Planning & Control cyclus van 2022. 
3. Stemt in met de voorliggende 

raadsbrief. 
 

C Benoeming leden Sociale Raad 
Montferland 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
De volgende leden te benoemen als 
lid van de Sociale Raad Montferland 
per 01-05-2022 voor een periode 
van vier jaar met aansluitend een 
mogelijkheid tot verlenging van vier 

jaar: 
 
1. De heer A. Dieker uit Loil;  
2. Mevrouw A. Lips uit Zeddam; 
3. De heer E. Seggelinck uit ‘s-
Heerenberg; 
4. Mevrouw C. Jansen uit Loerbeek; 

5. De heer R. van Gils uit ‘s-

Heerenberg; 
6. Mevrouw N. van Wessel uit 
Didam. 
 
Het lidmaatschap/voorzitterschap 
van de volgende leden en de 

voorzitter te verlengen: 
1. De heer B.J. Krouwel uit Didam 
(voorzitter); 
2. Mevrouw J.F. van Oosterom uit 
Didam; 
3. De heer P.A.M. Ewald uit Didam; 

4. Mevrouw W. Derksen uit Didam. 
 

D Project Rechtbank Gelderland M.G.E. Som Het college stemt in met de 
deelname aan het Project van 
Rechtbank Gelderland. 

 

E Beantwoording artikel 47 
vragen Lijst Groot Montferland 

J.H.M. van Halteren Het college stemt in met het 
beantwoorden van de artikel 47 
vragen door Lijst Groot Montferland 
middels bijgevoegde concept 
raadsbrief. 

 

F Bijstellen Regeling 
Kinderopvang op basis van de 
Sociaal Medische Indicatie 
(SMI), Voors 

J.H.M. van Halteren Het college stemt in met een pilot 
voor een periode van zes maanden 
waarin afgezien wordt van de 
oplegging van een eigen bijdrage 
voor ouders met een SMI aanvraag. 

 



 

G Contractverlenging 
beweegprogramma Bewegen 
Werkt 

M.G.E. Som Het college stemt in met het 
afwijken van het inkoopbeleid door 
akkoord te gaan een vierjarige 
overeenkomst voor het 
beweegprogramma van Bewegen 
Werkt. 

 

H Financiering en bemensing 
RES Achterhoek 2.0 

J.H.M. van Halteren Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de 
bestuurlijke en ambtelijke inrichting 
van de organisatie voor de RES 

Achterhoek 2.0. 
2. In te stemmen het door het Rijk 
en de provincie Gelderland 
beschikbaar gestelde projectbudget 

van € 483.500 tot 31 december 
2022 te gebruiken voor de 
financiering van de RES-organisatie 

voor de RES Achterhoek 2.0. 
3. De gemeentesecretaris op te 
dragen een ambtenaar met een 
brede strategische blik aan te 
wijzen als vertegenwoordiger in de 
regiegroep. 

4. De gemeentesecretaris op te 
dragen ambtenaren aan te wijzen 
met brede kennis van ruimtelijke 
ordening, energiegebruik en 
communicatie als 
vertegenwoordigers in de 
werkgroep ruimte respectievelijk de 

werkgroep elektriciteit en de 
werkgroep communicatie. 
5. Akkoord te gaan met een totale 
ambtelijke bijdrage aan de 
werkgroepen van gemiddeld acht 
uur per week. 
 

I Intentieovereenkomst Plavei-
Gemeente ‘s- Heerenberg 
Oost 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met de 
bijgevoegde intentieovereenkomst 
‘s- Heerenberg Oost en 
ondertekening door 
portefeuillehouder Gerritsen. 

 

J Lokale en regionale aanpak 
jongeren 

M.G.E. Som Het college stemt in met: 
1. Het regionale Actieplan 
Achterhoekse Jongeren 2.0 en de 
Montferlandse bijdrage van 

€27.038,- voor de uitvoering van dit 

plan over de looptijd van 2022 t/m 
2025. 
2. Een wijziging van de lokale 
aanpak door Montferlandse 
jongeren vanaf 16 jaar met 
multiproblematiek preventief te 
benaderen. 

 
 
 
 
 



 

K Tarieven Hulp bij het 
Huishouden en 
wasvoorziening 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 
1. Een ZIN tarief van €30.60 van  
1 april 2022 tot en met  
31 maart 2023. 
2. Een PGB tarief van €29.40 van  
1 april 2022 tot en met  

31 maart 2023. 
3. Een ZIN tarief van €31.80 van  
1 april 2023 tot en met  
31 maart 2024. 
4. Een PGB tarief van €30.60 van  
1 april 2023 tot en met  

31 maart 2024. 
5. Het opnemen van de gewijzigde 
tarieven HBH in het Besluit 

maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp Montferland 2022. 
6. Het dekken van de meerkosten 
2022 ad €139.297,- uit de reserve 

Sociaal Domein. 
7. Het meenemen van de 
meerkosten voor 2023 en 2024 in 
de Kadernota 2023/begroting 2023 
en verdere jaren. 
 

L Jaarverslag leerplicht  
2020-2021 

J.H.M. van Halteren Het college stemt in met de 
bijgevoegde raadsbrief. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 15 maart 2022. 

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

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


