
 

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

gehouden op 10/05/2022 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
H.H. de Vries     , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 
 
J.H.M. van Halteren    , wethouder 
 

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

 
AFWEZIG: 
 
W.J.A. Gerritsen    , wethouder 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 3 mei 2022 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
3 mei 2022 is vastgesteld. 

B Groenbeleidsplan Waardering 
voor groen 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 
Wordt behandeld in nieuw college. 
 

C Implementatie uitkomsten 
aanbesteding “Inkoop Jeugd, 
WMO en Beschermd Wonen” 

G.J.M. Mijnen Het college besluit €257.500 
eenmalig aanvullend beschikbaar te 
stellen voor de implementatie van 
de nieuwe inkoop Jeugd, Wmo en 
beschermd wonen en dit bedrag te 
dekken vanuit de reserve Sociaal 

Domein. 
 

D Jaarverslag Sociale Raad 2021 G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Neemt kennis van het jaarverslag 
2021. 

2. Bedankt de Sociale Raad 
Montferland voor de betrokkenheid 
en de inzet in 2021. 
 

E Ontwerpbestemmingsplan 
'Didam, Kerkwijk fase VIII' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met het bijgevoegde 

ontwerpbestemmingsplan 'Didam, 
Kerkwijk fase VIII'. 
2. Besluit het 
ontwerpbestemmingsplan conform 
artikel 3.8, lid 1 Wro kenbaar te 
maken en voor een ieder gedurende 

6 weken ter inzage te leggen. 
 

F Raadsnotitie begrotingen 2023 
gemeenschappelijke 
regelingen 

M.G.E. Som Het college besluit:  
1. De raadsnotitie Begrotingen 2023 
gemeenschappelijke regelingen vast 
te stellen. 

2. De gemeenteraad geen voorstel 
te doen om een of meerdere 
zienswijze in te dienen. 
3. De raadsnotitie via de 
Auditcommissie aan de 
gemeenteraad aan te bieden. 
 

G Uitvoering moties ID 60 (M2 
Vergroenen nieuwbouw) en ID 
59 (Aanrijtijden) 

O.G. van Leeuwen Het college besluit middels 
bijgevoegde en aan te passen 
raadsbrief de raad te informeren 
over de uitvoering van moties ID 60 

(Vergroenen nieuwbouw) en ID 59 

(Aanrijtijden). 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

H Instemmen met de 
koopovereenkomst en de raad 
bijbehorend 
kredietvoteringsvoorstel ter 
besluitvorming 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met 
bijgevoegde koopovereenkomst en 
met het bijgevoegde voorstel aan 
de raad waarbij wordt voorgesteld 
een krediet te voteren van  
€ 46.025,00 ten behoeve van de 

aankoop van grond met 
bijbehorende kosten. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 17 mei 2022.  
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 

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


