
 

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

gehouden op 17/05/2022 
 
 
 
 
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 
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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden 

op 10 mei 2022 
 

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

B Aanvraag coronasteun 2022 
Amphion Cultuurbedrijf 

J.H.M. van Halteren Het college besluit Amphion 
Cultuurbedrijf een eenmalige 
coronasteun over 2022 te verlenen 

van € 65.671,--. 
 

C Legalisatie/beëindiging strijdige 
situatie Hooglandseweg 7 
Braamt 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1. Het opstellen van een 
wijzigingsplan cf. optie 1 voor de 
locatie Hooglandseweg 7 te Braamt 

en onder de in het voorstel 
genoemde voorwaarden.  
2. De bijgevoegde conceptbrief. 
 

D MeerJarenOnderhoudsPlanning 

(MJOP) gemeentelijke 
gebouwen 2020-2029 

M.G.E. Som Het college gaat akkoord met het 

voorliggende MJOP 2020-2029 en 
de daarbij behorende dotaties aan 
de voorzieningen. 
 

E Raadbrief vervangen klinkers 
Emmerikseweg 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de inhoud 
van de raadsbrief en deze te 

versturen aan de raad. 
 

F Verzoek functiewijziging 
Spoorstraat 16 (achterzijde) in 
Didam 

W.J.A. Gerritsen 1. Het college verleent in principe 
medewerking aan het verzoek tot 
functiewijziging van de 

bedrijfsruimte aan achterzijde van 

de Spoorstraat 16 in Didam t.b.v. 
een kleinschalige boutiquefitness op 
grond van artikel 2.12 lid 1 onder a 
onder 2º Wabo. 
2. Wethouder Som heeft niet 
deelgenomen aan de 

beraadslagingen en besluitvorming. 
 

G Jaarstukken 2021 M.G.E. Som Het college besluit de jaarstukken 
2021 vast te stellen. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

H Stand van zaken Kadernota  
2023 - 2026 

M.G.E. Som Het college besluit: 
1. De Kadernota 2023 – 2026 vast 
te stellen.   
2. Bij de vaststelling van de 
Programmabegroting 2023 – 2026 
een sluitende begroting in    

meerjarenperspectief aan te bieden.   
3. Nieuw beleid 2023 - 2026 mee te 
nemen in de voorbereidingen van 
de Programmabegroting  
2023 – 2026. 
4. Het (coalitie)programma  

2022-2026 mee te nemen in de 
voorbereidingen van de     
Programmabegroting 2023 – 2026. 
5. De Kadernota ter besluitvorming 
voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2022. 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  H.H. de Vries 

 


