
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 
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H.H. de Vries     , voorzitter 
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W.J.A. Gerritsen    , wethouder 
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G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 
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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 8 maart 2022 
 

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

B Hernieuwde subsidieaanvraag 
SMM 2022 

M.G.E. Som Het college besluit:  
1. SMM voor 2022 een subsidie te 
verlenen van totaal € 80.000, 

conform de begrotingsposten zoals 
weergegeven in dit B&W-advies, 
mits SMM meerdere SMART-
doelstellingen opstelt waarbij 

minimaal één doelstelling 
gerelateerd is aan het aantal 
bezoekers en/of overnachtingen in 

de gemeente Montferland. 
2. Als subsidievoorwaarde voor 
2022 toe te voegen dat bij 
eventuele verhuizing de TIP 
gevestigd blijft nabij één van de 
drie toeristische pijlers. 

3. Voor de subsidieaanvraag van 
SMM voor 2023 en verder als 
aanvullende eis toe te voegen dat 
er een meerjarige 
uitvoeringsagenda dient te worden 
ingediend bij de subsidieaanvraag. 
4. Op 1 september 2022 de 

resterende gelden uit de subsidiepot 
van 2022, die normaal ten goede 
komen voor projecten die bijdragen 
aan de uitvoering van het R&T-
beleid, als subsidie te verlenen aan 
SMM, ter aanvulling van de 
begrotingspost ‘Online 

marketing/promotie’. 
5. Kennis te nemen van 
bijgevoegde brief van SMM 
(22ink03846), dit als onderdeel van 
de subsidieaanvraag te beschouwen 
en te reageren door middel van 

bijgevoegde conceptbrief. 
6. In te stemmen met bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

C Afscheid leden Sociale Raad 
Montferland 

G.J.M. Mijnen Het college besluit eervol ontslag te 
verlenen aan de volgende leden van 

de SRM i.v.m. het bereiken van de 
maximale zittingstermijn: 
1. De heer J.A.B. Beursken. 
2. De heer T. Erdhuizen. 
3. De heer G. Geltink. 
4. Mevrouw G.H.J. van der Weij - 
Smeenk. 

5. De heer H.G.A. Lensen. 
6. Mevrouw W. Feith - Dupon. 
7. Mevrouw N. Hoogcarspel. 
 



 

D Motie Eenzaamheid G.J.M. Mijnen Het college:  
1. Mandateert wethouder Mijnen om 
de verklaring Een tegen 
eenzaamheid te ondertekenen 
namens het college. 
2. Stemt in met bijgevoegde 

raadsbrief en biedt deze aan ter 
kennisname aan de raad. 
 

E Regionaal beleidskader 
internationale medewerkers 

(arbeidsmigranten) 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het 

Regionaal beleidskader 
internationale werknemers Arnhem-
Nijmegen. 
2. De inhoud van het beleidskader 

te onderschrijven als vertrekpunt 
voor uitwerking lokaal en regionaal 
beleid. 

3. Het beleidskader met een positief 
advies door te geleiden naar een 
nieuw college.  
4. Het Regionaal beleidskader via 
een aangepaste raadsbrief ter 
kennisname aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 
 

F Update Lange Termijn 
Planning, openstaande moties 
en toezeggingen  
per 2 maart 2022 

H.H. de Vries Het college besluit voor 
kennisgeving aan te nemen en zo 
nodig aanvullingen/wijzigingen door 
te geven. 

 

G Het besluit ontheffing 
winkeltijden corona crisis, d.d. 
20 maart 2020 in trekken per 
1 april 2022 

M.G.E. Som Het college:  
1. Wijst de verzoeken van Aldi en 
Action om ontheffing te verlenen 
voor een drietal feestdagen af; 
2. Trekt het besluit ontheffing 

winkeltijden corona crisis, d.d.  
20 maart 2020 per 1 april 2022 in; 
3. Publiceert het besluit dat 
ontheffing winkeltijden corona 
crisis, d.d. 20 maart 2020 is 
ingetrokken per 1 april 2022. 

H Eerste pakket aanvullende 
maatregelen uit het Nationaal 
Programma Onderwijs BenW 
advies 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met het eerste 
pakket aanvullende maatregelen uit 
het Nationaal Programma Onderwijs 
ter waarde van € 153.686,00. 
 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 22 maart 2022. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

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


