
 

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

gehouden op 31/05/2022 
 
 
 
 
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 
 
 

 
 
AFWEZIG: 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 24 mei 2022 
 

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

B Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  
op 25 mei 2022 

 

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

C Aanvullend corona 
steunverzoek 2021 Stichting 
Liemers Kunstwerk! 

J.H.M. van Halteren Het college besluit aan Stichting 
Culturele Voorzieningen in de 
Liemers Kunstwerk! een 
aanvullende corona steunbijdrage 
over 2021 te verstrekken van  

€ 13.684,27. 
 

D Functieverandering naar 
wonen Rinkomsweg 22 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1. Het starten van een binnenplanse 
wijziging van het bestemmingsplan 

Buitengebied voor 
functieverandering naar 'wonen' 
van de Rinkomsweg 20-22 te Kilder, 
conform de bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing. 
2. Het starten van een binnenplanse 
afwijkingsprocedure van het 

bestemmingsplan Buitengebied ten 
behoeve van het verleggen van de 
erftoegangsweg aan de 
Rinkomsweg 20-22 te Kilder 
conform de bijgevoegde ruimtelijke 

onderbouwing.  
3. Het starten van een procedure 

voor het toekennen van een hogere 
waarde Wet geluidhinder van 
maximaal 53 dB(A) op de gevels 
van de nieuw te bouwen woningen. 
4. De bijgevoegde 
realisatieovereenkomst. 

5. De bijgevoegde 
planschadeovereenkomst. 
 

E Opdrachtverstrekking 
stedenbouwkundig 
adviesbureau 

woningbouwuitbreidings-
locaties kernen 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. 
Retour college 14 juni 2022. 



 

F Zomerschool en Zomerspelen 
2022 

J.H.M. van Halteren Het college stemt in met: 
1. Het toekennen van een subsidie 
van € 36.048,44 aan Bibliotheek 
Montferland voor de uitvoering van 
de zomerschool van 2022.  
2. Het toekennen van een subsidie 

van maximaal € 35.000 aan de 
aanbieders van kinderopvang voor 
het organiseren van de 
Zomerspelen 2022. 
3. Het versturen van bijgevoegde 
beschikkingen, waarin een aantal 

voorwaarden voor 
subsidietoekenning worden 
genoemd. 
 

G Zonnepark Braamt als bron 

voor gemeentelijk 

zelfleveringsmodel via  
AGE B.V. 

J.H.M. van Halteren Het college besluit:  

1. Het zonnepark Braamt aan te 

bieden als mogelijke bron voor  
de AGE B.V. 
2. Voorafgaand aan de algemene 
aandeelhoudersvergadering van 
AGE B.V. van 23 juni a.s. kenbaar 
te maken bij het bestuur en 

aandeelhouders van de AGE B.V. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 juni 2022.  
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 
 
 

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


