
 

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

gehouden op 27/06/2022 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
H.H. de Vries     , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 
 
J.R. Mos     , wethouder 
 

H.J. Groote     , wethouder 
 
I.T.J.M. Wolsing    , wethouder 
 
J.A.M. Derksen-Geuijen   , wethouder 
 
 

 
 
AFWEZIG: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

A Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  

op 14 juni 2022 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
14 juni 2022 is vastgesteld. 

B Besluitenlijst (openbaar) 
college van B&W gehouden  
op 21 juni 2022 

 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
21 juni 2022 is vastgesteld. 

C Algemene ledenvergadering 
VNG 29 juni 2022 

H.H. de Vries Het college besluit:  
1. Kennis te nemen van de 
agendapunten en in te stemmen 
met de voorstellen die worden 
voorgelegd aan de Algemene 

Ledenvergadering van de VNG op 
29 juni 2022.  
2. Burgemeester, de heer H.H. de 
Vries, te machtigen om de 
gemeente Montferland als 
stemgerechtigde vertegenwoordiger 

tijdens de ALV VNG op 29 juni 2022 
te vertegenwoordigen. 
 

D Artikel 47 vraag Pvda inzake 
Financieel loket en vragen over 
de Energietoeslag 

I.T.J.M. Wolsing Het college: 
1. Stemt in met bijgevoegde 
raadbrief. 

2. Verstuurt bijgevoegd raadsbrief 
naar de raad. 
 

E Motie toekenning eigen 
postcode Nieuw-Dijk en Loil. 

H.H. de Vries Het college besluit:  
1. De bijgaande concept-raadsbrief 

aan de gemeenteraad aan te 
bieden.  
2. De gemeenteraad te adviseren 
om de huidige situatie ongewijzigd 
te laten. Dit via dezelfde raadsbrief. 
 

F Compensatieverzoek 
omzetverlies 2022 
 

H.J. Groote Aangehouden. 

G Ontwerpbestemmingsplan 
‘Didam, Kloosterstraat nabij 7’ 

J.R. Mos Het college stemt in met: 
1. Het bijgevoegde 
ontwerpbestemmingsplan voor de 

realisatie van een 
levensloopbestendige woning naast 
Kloosterstraat 7 te Didam. 
2. Het gedurende zes weken ter 
inzage leggen van het bijgevoegde 

ontwerpbestemmingsplan. 

 

H Raadsbrief pinautomaat 
’s-Heerenberg 

H.H. de Vries Het college besluit akkoord te gaan 
met de inhoud van de raadsbrief en 
deze aan de raad te sturen. 
 

I Jaarverantwoording 
Kinderopvang Gemeente 
Montferland 2021 

I.T.J.M. Wolsing Aangehouden. 
 
 
 



 

J Raadsvraag Wet open overheid H.J. Groote Het college besluit de gestelde 
vragen te beantwoorden met 
bijgevoegde raadsbrief. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 5 juli 2022.  
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 

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


