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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 29 maart 2022 
 

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

B Analyse en startnotitie 
woonzorgvisie 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de 
rapportage ‘Huisvestingsopgave 

wonen met zorg, de Liemers d.d 
juni 2021’. 
2. De startnotitie ‘Woonzorgvisie’ 
vast te stellen. 

3. De raad hierover te informeren 
met de raadsbrief ‘Startnotitie 
Woonzorgvisie’. 

 

C Beheerplan wegen 2022-2025 O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. Het beheerplan wegen 2022-
2025 vast te stellen. 
2. In te stemmen met de 

onderhoudsplanning volgens de 
basisplanning CROW-richtlijnen op 
minimaal onderhoudsniveau met in 
acht name van de verhoging ten 
gevolge van het beeldgericht 
werken. 
3. De huidige toevoeging volgens 

de begroting aan de voorziening 

groot onderhoud wegen te 
handhaven met in achtneming van 
de bezuinigingen. 
4. Uiterlijk in 2025 het 
wegbeheerplan te actualiseren. 
 

D Projectplan Toekomsttuinen 
Noord- Oost Gelderland 2022 
(bouwsteen 3, Gelderse 
verbeterenda 
jeugdbescherming) 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met:  
1. Het projectplan Toekomsttuinen 
Noord- Oost Gelderland 2022 
(bouwsteen 3 Gelderse 
verbeteragenda jeugdbescherming). 

2. Het aanstellen van een 
kwartiermaker en deze voor de 
Achterhoek te financieren uit de 
DUVO-middelen. 
3. De voorgestelde 
projectorganisatie toekomsttuinen 

Noord- Oost Gelderland van 

regionale bestuurlijke en ambtelijke 
vertegenwoordiging. 
 

E Resultaten BNG over 2021. M.G.E. Som Het college besluit de resultaten 
over 2021 voor kennisgeving aan te 

nemen. De bijstelling van de 
dividendraming te verwerken in de 
eerste kwartaalrapportage 2022 en 
de meerjarenraming te verhogen 
met € 15.000 naar € 40.000 
(€ 2 per aandeel). 
 



 

F Starterslening Montferland 
2022 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit de raad conform 
bijgevoegd raadsvoorstel voor te 
stellen: 
1. De verordening starterslening 
Montferland 2022 vast te stellen.  
2. Ten behoeve van de 

starterslening voor het boekjaar 
2022 een krediet van € 250.000  
beschikbaar te stellen. 
 

G Startnotitie uitbreidingslocaties 

woningbouw kernen 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met het 

uitvoeren van de ambtelijke 
werkzaamheden ten behoeve van 
woningbouw op de 
uitbreidingslocaties die u in het 

kader van de op 23 juni 2020 
vastgestelde 
Woningbouwontwikkelingsstrategie 

in afzonderlijke kernen van de 
gemeente Montferland heeft 
verworven. 
 

H Tijdelijke subsidieregeling 

coronasteun culturele 
instellingen 

J.H.M. van Halteren Het college besluit:  

1. Dorpshuizen toe te voegen aan 
de lijst van instellingen die vallen 
onder de tijdelijke subsidieregeling 
coronasteun culturele instellingen, 
en de aanvraagtermijn te verlengen 
tot 1 juli 2022. 
2. Aan de vereniging van 

verenigingen Hart van Loil een 

subsidie toe te kennen op grond 
van deze regeling van € 10.000,00. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

I Vaststellen subsidieplafonds 
2022 

M.G.E. Som Het college besluit de 
(deel)subsidieplafonds voor de 
subsidieregelingen vast te stellen en 
te publiceren voor 2022. De 
subsidieplafonds zijn per 
subsidieregeling als volgt: 

1. Jeugd en aansluiting op 
Onderwijs ad € 1.740.544,00 met 
een deelsubsidieplafond van  
€ 7.200,00 voor incidentele 
activiteiten. 
2. Bevordering Gezonde Leefstijl ad 

€ 359.062,00 met een 
deelsubsidieplafond van € 7.378,00 
voor incidentele activiteiten. 

3. Cultuur ad € 1.109.938,00 met 
een deelsubsidieplafond van  
€ 14.973,00 voor incidentele 
activiteiten. 

4. Ondersteuning bij 
Maatschappelijke Participatie ad  
€ 2.023.799,00.  
5. Monumenten en 
Landschapselementen ad  
€ 115.749,00 waarvan € 40.000,00 
voor Monumenten en waarvan  

€ 75.749,00 voor Natuur en 
landschap.  
6. Recreatie en Toerisme ad  
€ 206.086,00 met of 
deelsubsidieplafond van af  
€ 15.750,00  voor incidentele 

activiteiten. 
7. Leefbaarheid ad. € 27.500,00 
met een deelsubsidieplafond van  
€ 20.000,00 voor incidentele 
activiteiten. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 12 april 2022.  
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

 
 
 
 

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


