
 

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

gehouden op 24/05/2022 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 

AFWEZIG: 
 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 17 mei 2022 
 

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

B Beantwoording vragen art. 47 
RvO Helder over parkeren 
tijdens werkzaamheden. 

O.G. van Leeuwen Het college besluit:  
1. In te stemmen met de 
beantwoording van de vragen 

gesteld door fractie Helder. 
2. Beantwoording via de griffie ter 
kennis te brengen aan de raad. 
 

C Budgetaanvraag uitwerking 
Visie ‘s- Heerenberg Oost kijkt 

vooruit 
 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. 

D Overkapping restaurant HJ’57 
a/d Molenpoortstraat 35,  
‘s-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. In te stemmen om de raad via 
bijgevoegd raadsvoorstel te 

verzoeken om een ontwerp VVGB af 
te geven om daarmee met een 
omgevingsvergunning af te wijken 
van het bestemmingsplan.  
2. Na afgifte van de ontwerp VVGB 
de afwijkingsprocedure (artikel 
2.12, lid 1, onder a sub 3, Wabo) 

op te starten door het ter inzage 
leggen van het voornemen tot 
afwijken. 
 

E Subsidievaststelling Veilig 

Thuis Noord Oost Gelderland 
2021 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 

1. De jaarverantwoording 2021 
inclusief controleverklaring over de 
jaarrekening 2021 van Stichting 
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland, 
voor kennisgeving aan te nemen.  
2. Het definitieve subsidiebedrag 
vast te stellen op: € 240.816,-.  

3. Veilig Thuis Noord Oost 
Gelderland per brief op de hoogte te 
stellen van dit besluit. 
 

F Update Lange Termijn 
Planning, openstaande moties 

en toezeggingen per  
02-05-2022. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

H.H. de Vries Het college neemt voor 
kennisgeving aan en vult zo nodig 

aanvullingen/wijzigingen door. 
 



 

G Vaststellen Beheerplan 
‘Straatmeubilair’ 

O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. Kennis te nemen van het 
beheerplan ‘Straatmeubilair’. 
2. In te stemmen met de gestelde 
richtlijnen; algemene richtlijnen, 
beheer- en onderhoudsrichtlijnen, 

plaatsingsrichtlijnen en 
uitstralingscriteria per gebied. 
3. In te stemmen met de aanpak 
van de implementatie. 
4. De evaluatie van het beheerplan 
inclusief financiële onderbouwing na 

maximaal 1 jaar  
opnieuw ter besluitvorming voor te 
leggen aan het college. 
5. De besparing op de loonkosten 
bij de buitendienst in te zetten 

t.b.v. de huidige ondercapaciteit. 
6. In bijzondere gevallen af te 

wijken van het protocol. 
 

H Verordening 
nadeelcompensatie 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit de raad voor te 
stellen: 
1. De Verordening 

nadeelcompensatie Montferland 
2023 vast te stellen en deze op de 
datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet in te laten gaan. 
2. Gelijktijdig met de verordening 
nadeelcompensatie Montferland 
2023 de Procedureverordening voor 

advisering tegemoetkoming in 
planschade 2008 van de gemeente 
Montferland in te trekken. 

 

I Instemmen met de 
koopovereenkomsten en de 

raad bijbehorend 
kredietvoteringsvoorstel ter 
besluitvorming 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. In te stemmen met bijgevoegde 

koopovereenkomsten. 
2. In te stemmen met het 
bijgevoegde voorstel aan de raad 
waarbij wordt voorgesteld een 
krediet te voteren van € 52.850,00 
ten behoeve van de aankoop van de 

grond met bijbehorende kosten. 
 

J Bestuurlijk Centrum  
's-Heerenberg 

M.G.E. Som Het college stemt in met de 
raadsbrief en legt deze voor aan de 
gemeenteraad. 
 

 
 

Vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022. 
 
 

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



 

 


