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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 19 april 2022 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
19 april is vastgesteld. 

B Art. 47 vragen PvdA over 
collegebesluit 22 maart 2022 
(22int00816) 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met bijgevoegde 
concept raadsbrief ter 

beantwoording Art 47 vragen PvdA 
fractie. 
2. Verzoekt de griffie de raadsbrief 
te verspreiden. 
 

C Beantwoording vragen m.b.t 

de ingekomen stukken B-
categorie PAM 14 april 

M.G.E. Som Het college besluit de bijgevoegde 

raadsbrief vast te stellen en te 
verzenden. 
 

D MT advies evaluatie kwaliteit 
raadsvoorstel 

H.H. de Vries Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van de 

uitkomsten van de evaluatie in de 
bijlage. 
2. De uitkomsten te delen met het 
college en hen voorstellen de 
gemeenteraad via de nieuwsbrief 
van de griffie te informeren en 
feedback te blijven geven. 

3. De uitkomst te delen binnen de 
organisatie via intranet. 
 

E Raadsvragen (art. 47 RvO) 
raadslid Van Dijken (D66) 

(handhavingskwestie Fuukweg 
te Didam 

H.H. de Vries Het college besluit de raadsvragen 
(art. 47 RvO) te beantwoorden 

zoals opgenomen in bijgevoegde 
concept raadsbrief en daarmee 
tevens de gemeenteraad nader te 
informeren over de laatste stand 
van zaken. 
 

F Vaststelling bestemmingsplan 
‘Buitengebied, wijziging 
Tatelaarweg 32 te Didam’ 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
wijziging Tatelaarweg 32 te Didam’ 
vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
 

G Beantwoording vragen Lijst 
Groot Montferland over de 
ingekomen stukken (cat.B)  
PAM 14 april 

 

G.J.M. Mijnen Het college besluit bijgevoegde 
raadsbrief vast te stellen en ter 
kennis brengen van de 
gemeenteraad. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

H Samenwerkingsovereenkomst 
prepaid Pin kaarten 

M.G.E. Som Het college: 
1. Gaat akkoord met de 
samenwerkingsovereenkomst 
prepaid pin kaarten. 
2. Ondertekent de overeenkomst. 
 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2022. 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 

 

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


