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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 15 maart 2022 
 

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

B Tariefsverhoging Jeugdzorg 
Plus 

G.J.M. Mijnen Het college besluit:  
1. Met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2021 het tarief Jeugdzorg 

Plus te verhogen van € 391,25 naar 
€ 439,75 per etmaal. 
2. Met terugwerkende kracht het 
verschil tussen het door de 
Achterhoek gehanteerde en 
overeengekomen tarief voor 

Jeugdzorg Plus middels een 

lumpsum te betalen.  
3. Het tarief Jeugdzorg Plus per 
1 januari 2022 te verhogen naar  
€ 475,07 per etmaal. 
 

C Weigering (tijdelijke) 
aanvraag 
omgevingsvergunning 
Markant Recreatie B.V. 

W.J.A. Gerritsen Het college:  
1. Besluit om de aanvraag om 
omgevingsvergunning voor de 
tijdelijke uitbreiding van 
verblijfsrecreatie in de vorm van 
kampeerplekken met bouwwerken 
aan de Gildeweg 7 te Braamt te 

weigeren.  
2. Informeert de aanvrager 
hierover. 
 

D Aanvraag coronasteun 2021 
Stichting Kunstwerk! De 

Liemers 

J.H.M. van Halteren Het college besluit Stichting 
Kunstwerk! De Liemers een 

eenmalige tegemoetkoming 
verlenen van € 4.537,03 in verband 
met geleden coronaschade 2021. 
 

E Gemeente dekkende kaart 

Ontplofbare Oorlogsresten 
(OO) 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  

1. Deelname aan het project 
‘gemeente dekkende verwachtingen 
kaart Ontplofbare Oorlogsresten’.  
2. Deelname van Montferland én 
buurgemeenten ‘samen optrekken’ 
t.b.v. schaalvoordeel en uniformiteit 
van de kaart.  

3. De (netto)kosten van € 20.000,- 
uit de reserve grondexploitaties te 
dekken. 

4. Na voltooiing van de kaart het 
(bestuurlijke) proces voor de 
suppletieregeling bij het ministerie 

BZK te doorlopen ter verkrijging 
van 68% subsidie. 
 
 
 
 
 



 

F Herontwikkelingsplan Korte 
Spruit en 
Verheijstraat/Leeuwerikstraat 
te Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  
1. In principe medewerking te 
verlenen aan het 
herontwikkelingsplan van 
woningstichting Plavei dat voorziet 
in de sloop van in totaal 44 

woningen en de nieuwbouw van 58 
woningen op de locaties Korte 
Spruit, Didam en 
Leeuwerikstraat/Verheijstraat, 
Didam.  
2. De planologische procedure op te 

starten indien en zodra een 
intentieovereenkomst is getekend, 
een goede ruimtelijke 
onderbouwing is ingediend en 
plankosten zijn voldaan. 

3. Mogelijkheden voor meer 
parkeerplaatsen nader te bezien. 

 

G Subsidieaanvraag 
Stadsmuseum Bergh 

J.H.M. van Halteren Het college besluit Stichting 
Cultuurhistorisch Erfgoed ’s-
Heerenberg en Bergh een 
eenmalige subsidie verlenen van  

€ 2.097,-- voor het project ‘Maria, 
gravin tussen 2 vuren’ van 
Stadsmuseum Bergh. 
 

H Toekomstplan recreatiegebied 
Nevelhorst en omgeving 

M.G.E. Som Het college besluit de Startnotitie 
Toekomstplan recreatiegebied 

Nevelhorst en omgeving ter 
besluitvorming aan de raad aan te 
bieden. 
 

I Extra kosten Omgevingsdienst 
Achterhoek 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  
1. De extra kosten in 2022 ad  

€ 11.200,- te verwerken bij de 
eerste kwartaalrapportage 2022. 
2. De structurele extra kosten voor 
2023 en verder ad € 88.400,- mee 
te nemen en te verwerken in de 
Kadernota begroting 2023. 

3. Extra inkomsten hiervoor van het 
rijk worden ingezet om deze kosten 
te dekken. 
 

J Kadernota Begroting 2023: 
minder legesinkomsten 

omgevingsvergunning 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  
1. In Kadernota begroting 2023 op 

te nemen dat het nadelige effect 
van de Omgevingswet (incl. Wkb) 
op de legesinkomsten wordt 

ingeschat op 300.000,- tot 
600.000,- per jaar. 
2. Voor 2023 nog geen aframing op 

te nemen maar het risico te nemen 
en het jaar 2023 benutten om 
praktijkgegevens te verzamelen om 
een betere inschatting te kunnen 
doen voor (bijstelling) begroting 
2024 en 2025 en verder. 
 



 

K Kadernota (begroting 2023) 
nieuw beleid, voorstel 
Energietransitie 

J.H.M. van Halteren Het college besluit:  
1. Vanuit de resterende 
klimaatreserve tijdelijke inhuur van 
1 fte voor een Adviseur Warmte 
(schaal 10) te realiseren om in 
2022 een start te kunnen maken 

met de uitvoering van de 
warmtetransitie zoals bepaald in de 
Transitievisie Warmte, dus met 
name in de Bloemenbuurt/Didam-
Noord en ’s-Heerenberg-Oost.2. De 
overige punten aan te houden. 

2. De overige punten aan te 
houden. 
 

M Energietoeslag minima M.G.E. Som Het college:  
1. Stemt in met de beleidsregels 

energietoeslag 2022. 

2. Besluit conform het advies van 
de Vng een energietoeslag aan 
minima van € 800,- te verstrekken 
aan inwoners met een inkomen tot 
en met 120% van het Sociaal 
minimum. 

3. Informeert de gemeenteraad via 
een raadsbrief. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 29 maart 2022.  

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

 
 
 

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


