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A Besluitenlijst d.d. 15 oktober 
2019 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 15 oktober 2019 
gewijzigd vastgesteld. 
 

B Uitnodigingenlijst P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 
 

C Bestuurlijke vernieuwing: 
presentatie college en raad en 
monitor projecten/plannen 

G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
1.  Kennis te nemen van de 
presentatie bestuurlijke vernieuwing 

inclusief het logo "Buiten is het hart 
van binnen". 
2.  De monitor projecten en plannen 
m.b.t. bestuurlijke vernieuwing vast 
te stellen en te presenteren aan de 
gemeenteraad tijdens de 
informatieavond van 28 oktober 

a.s. 
 

D Startnotitie groenbeleidsplan O.G. van Leeuwen Aangehouden. 
 

E Bomenbeleidsplan september 
2019 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

F Toezichtsinformatie informatie- 
en archiefbeheer 2018 

O.G. van Leeuwen Het college besluit : 
1.  Kennis te nemen van het verslag 
informatie- en archiefbeheer 2018 

en het jaarverslag van het ECAL. 
2.  De gemeenteraad te informeren 
over het informatie- en 
archiefbeheer via bijgaande 
raadsbrief. 
3.  Het verslag informatie- en 

archiefbeheer 2018 aan de 

gemeentearchivaris en de 
interbestuurlijk toezichthouder bij 
de provincie te sturen. 
 

G Het bouwen van een 

fietsenberging aan de 
Berkenlaan 6 te Beek 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit een tijdelijke 

omgevingsvergunning te verlenen 
conform de landelijke 
kruimelgevallenregeling (Bor), mits 
de berging wordt gerealiseerd op 
een vergunningvrije locatie. 
 

H Evaluatie invoering gft-
containers per 1-1-2019 

W.J.A. Gerritsen He college besluit : 
1.  Kennis te nemen van de 
evaluatie. 
2.  De frequentie van de inzameling 
van restafval te verlagen naar eens 
per vier weken. 

3.  De RDL te vragen de 
samenstelling van het restafval op 
het aanbiedstation te analyseren. 
4.  Aan de gemeenteraad de 
evaluatie ter kennis te brengen. 
 

I Lidmaatschap GR van 
Werkgeversvereniging 
gemeentelijke 

P. de Baat Het college besluit de 
gemeenteraad voor te stellen geen 
wensen en bedenkingen te uiten op 
voorgenomen besluiten van 



 

gemeenschappelijke 
regelingen 

gemeenschappelijke regelingen 
waaraan Montferland deelneemt, 
om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging voor 
gemeentelijke gemeenschappelijke 
regelingen (niet-gemeenten). 

 

J Persaangelegenheden P. de Baat Het college neemt kennis van de 
persconferentie besluitenlijs d.d. 15 
oktober 2019. 
Geen persgesprek. 

 

K Technische vragen 
Programmabegroting 2020 

M.G.E. Som Het college besluit tot vaststelling 
van de antwoorden op de door de 
raasfracties ingediende technische 
vragen, met inachtneming van 
aanpassingen zoals besproken 

verzenden. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 29 oktober 2019. 
 

De waarnemend secretaris,  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener    mr. P. de Baat MPM 

 


