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A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 31 mei 2022 
 

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

B Begeleiding invoering 
Omgevingswet 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. In te stemmen met bijgevoegde 
offerte van BMC dd. 27 mei 2022 

betreffende continuering  
procesbegeleiding invoering 
Omgevingswet. 
2. Onder afwijking van het 
aanbestedingsreglement te gunnen 
van de opdracht aan BMC. 

3. De kosten ten laste te brengen 

van de Algemene reserve, te 
verwerken bij de eerstvolgende 
kwartaalrapportage 2022. 
 

C Beleidsregels jobcoaching 

Montferland 2022 en volgende 
jaren 
 

M.G.E. Som Aangehouden.  

Retour college 21 juni 2022. 

D Beleidsregels studietoeslag 
2022 

M.G.E. Som Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 
beleidsregels studietoeslag 2022. 

2. Voor de hoogte van de 
studietoeslag aan te sluiten bij de 
minimale bedragen zoals genoemd in 
de Amvb. 
3. De beleidsregels Individuele 

inkomenstoeslag participatiewet 
2015 in te trekken (de verordening 

Individuele inkomenstoeslag vervalt 
van rechtswege). 
 

E Gewijzigde vaststeling 
wijzigingsplan 

Benedendorpsstrat 15  
te Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  
1. Het bijgevoegde wijzigingsplan 

voor de bouw van tien 
appartementen een tweekapper en 
acht starterswoningen aan de 
Benedendorpsstraat 15 te Zeddam 
gewijzigd vast te stellen, door het 
toevoegen van regels ter 
bescherming van een te behouden 

leilinde en het aangeven van plekken 
voor afvalcontainers. 
2. In te stemmen met 

terinzagelegging van het 
wijzigingsplan voor eenieder 
gedurende zes weken. 

3. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
 
 
 
 
 



 

F Motie Zelfbewoningsplicht W.J.A. Gerritsen Het college besluit:  
1. In de gronduitgifteovereenkomst 
bij nieuwe koopwoningen waarbij de 
gemeente een grondpositie heeft een 
zelfbewoningsplicht op te nemen als 
een kettingbeding. 

2. Bij particuliere projecten een 
zelfbewoningsplicht te bedingen via 
een anterieure overeenkomst. 
3. De raad te adviseren geen 
opkoopverbod regeling toe te gaan 
passen bij bestaande woningen. 

4. De raad via bijgevoegde raadsbrief 
te informeren. 
 

G Raadsbrief beantwoording 
diverse raadsvragen (47 RvO) 

PvdA-fractie 

H.H. de Vries Het college besluit de raadsvragen 
(art. 47 RvO) van de PvdA-fractie te 

beantwoorden zoals opgenomen in 

bijgevoegde concept raadsbrief, deze 
vast te stellen en via de griffie, aan 
de gemeenteraad aan te bieden. 
 

H Regionale Agenda Groene 

Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen 2023-2025 

H.H. de Vries Het college besluit:  

1. Kennis te nemen van de Regionale 
Agenda 2023-2025 Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en 
de daarin genoemde vijf regionale 
opgaven. 
2. Onder voorbehoud van de 
besluitvorming naar aanleiding van 

de uitkomst Koersbepaling regionale 
samenwerking later dit jaar: 
a. Op dit moment het voornemen uit 
te spreken dat, evenals bij de 

Regionale Agenda 2022, de 
gemeente Montferland voor de 
Regionale Agenda 2023 intekent op 

drie van de vijf regionale opgaven, te 
weten, Verbonden regio, Productieve 
regio en Groene Groeiregio. 
b. De bijgevoegde concept zienswijze 
te wijzigen en daarbij de Groene 
Metropoolregio te informeren dat 

Montferland voorstelt alleen de 
Regionale Agenda voor 2023 vast te 
stellen en vervolgens met ingang van 
2024 met een meerjarige agenda te 
gaan werken, en deze zienswijze  te 
dienen bij het DB van de Groene 
Metropoolregio. 

c. De bij dit advies gevoegde concept 

raadsbrief dienovereenkomstig te 
wijzigen en de gemeenteraad 
hiermee over het bovenstaande te 
informeren en de raad hierbij uit te 
nodigen de zienswijze aan te vullen 
of anderszins te wijzigen. 

 

I Subsidies Regeling 
Coronasteun Culturele 
organisaties Montferland 2021 

J.H.M. van Halteren Het college stemt in met 
subsidieverlening aan de organisaties 
conform bijgevoegd overzicht. 



 

J Tijdelijke buitenopslag Ma-bo 
Hengelderweg 8 te Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit onder 
voorwaarden zoals benoemd in dit 
voorstel voor de periode tot en met 
uiterlijk april 2023 met een 
omgevingsvergunning tijdelijk 
afwijken van het geldende 

bestemmingsplan (met toepassing 
van artikel 4, lid 11 bijlage II Bor 
buiten beleid) voor een gebruik van 
het buitenterrein (aan de achterzijde 
van de bestaande bedrijfsbebouwing) 
van Ma-bo aan de Hengelderweg 8 te 

Didam t.b.v. van buitenopslag. 
 

K Compensatieverzoek 
omzetverlies 2022 

O.G. van Leeuwen Aangehouden.  
Retour college 21 juni 2022. 
 

L Handhavingsverzoek Fuukweg 
4 t/m 10 te Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Handhavend op te treden als het 
gaat om de overtredingen aan de 
Fuukweg 4 t/m 8 te Didam. Deze 
procedure starten door middel van 
het verzenden van bijgevoegde 

waarschuwingen. 
2. Dat er geen dwangsom verbeurd 
is door niet tijdig beslissen op het 
handhavingsverzoek. 3. Dit besluit 
bekend maken door het verzenden 
van bijgevoegde brief. 
 

M Pluspakket, vervolg 
Energiebespaarboxen en 
provinciale subsidie 
Achterhoeks Energieloket 

J.H.M. van Halteren Het college besluit de 
subsidiebeschikking voor het 
pluspakket en de provinciale subsidie 
aan het Achterhoeks  

Energieloket B.V. vast te stellen. 
 

N Wegenlegger ter visie leggen O.G. van Leeuwen Het college besluit de wegenlegger 
met bijbehorende kaart vrij te geven 
voor tervisielegging. 
 

O Formalisering TPM M.G.E. Som Aangehouden. 
Retour college 21 juni 2022. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 14 juni 2022.  
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

 

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


