
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 

gehouden op 03/05/2022 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
H.H. de Vries     , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 
 
W.J.A. Gerritsen    , wethouder 
 

J.H.M. van Halteren    , wethouder 
 
M.G.E. Som     , wethouder 
 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 

 
 
 
AFWEZIG: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 25 april 2022 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
25 april 2022 is vastgesteld. 

B Groenbeleidsplan Waardering 
voor groen 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

C Maartbrief 2022 Algemene 
uitkering gemeentefonds 

M.G.E. Som Het college neemt kennis van de 
mededelingen uit de maartbrief 
2022 en verwerkt de financiële 
bijstellingen in de 
kwartaalrapportage 2022 (voor dit 
jaar) en in de Kadernota 2023 (voor 

de jaren 2023 tot en met 2026). 
 

D Nederlandse schuldhulproute M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de pilot om 1 jaar 
deel te nemen aan de Nederlandse 

schuldhulproute. 
2. Besluit € 5.411,- beschikbaar te 
stellen voor een pilot van 1 jaar. 
3. Besluit de ambtelijke organisatie 
de opdracht te geven de pilot te 
evalueren en uw college hiervan in 
kennis te stellen. 

 

E Raadsbrief beantwoording 
raadsvragen (47 RvO) kavel 
Vinkhof te Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college:  
1. Neemt kennis van de door het 
vonnis en het daartegen in te 
stellen hoger beroep ontstane 

situatie en de gemeenteraad door 
middel van de bijgevoegde concept 
raadsbrief hierover te informeren. 
2. Besluit de raadsvragen (art. 47 
RvO) te beantwoorden zoals 
opgenomen in bijgevoegde concept 
raadsbrief. 

3. Besluit de bijgevoegde raadsbrief 
vast te stellen en, via de griffie, aan 
de gemeenteraad aan te bieden. 
 

F Subsidieregeling 
ondersteuning CTB-controle 

2022 

H.H. de Vries Het college stemt in met de 
tijdelijke subsidieregeling 

‘Ondersteuning controles 
CoronaToegangsBewijzen Gemeente 
Montferland 2022’ en de 
bijbehorende rekentool. 

 

G Verlengen regiovisie ‘Samen 
Veilig’ 2019-2022 

G.J.M. Mijnen Het college besluit:  
1. De regiovisie te verlengen tot en 
met 2024. 
2. De raad te informeren middels 
bijgevoegde raadsbrief 
 
 

 
 



 

H Verordening WMO en 
Jeugdhulp 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 
1. De Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Montferland 2022 en 
de toelichting daarop. 
2. De Verordening jeugdhulp 
Montferland 2022 en de toelichting 

daarop.  
3. Het verzoek om de stukken ter 
besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 10 mei 2022. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

 

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


