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A Besluitenlijst d.d. 19 november 
2019 

P. de Baat Besluitenlijst openbaar van de 
vergadering van het college van 
burgemeester en wethouders 
gehouden op 19 november 2019 

vastgesteld. 
 

B Uitnodigingenlijst P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 
 

C VERVALLEN 
 

  

D Eindrapportage vereffening 
vml Stadsregio Arnhem 
nijmegen / Verzoek om 
kwijtscheldingsbe 

M.G.E. Som 1. De gemeente Nijmegen, als 
vereffenaar van de voormalige 
Stadsregio Arnhem-Nijmegen, finale 
kwijting te verlenen en daartoe het 

formele kwijtingsbesluit te 

ondertekenen en te retourneren aan 
de gemeente Nijmegen. 
2.  Het terug te ontvangen bedrag 
ad € 23.529,65 te betrekken bij en 
te verwerken in de Jaarrekening 

2019. 
 

E Vaststelling bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening 
Doetinchemseweg 11 Kilder' 

W.J.A. Gerritsen 1. Instemmen met de voorgestelde 
ambtshalve wijzigingen t.o.v. het 
ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening  

Doetinchemseweg 11 te Kilder'. 
2. Raad voorstellen het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, 
herziening Doetinchemseweg 11 te 
Kilder' vast te stellen met inbegrip 
van de ambtshalve wijzigingen als 

bedoeld onder 1. 
3. Raad voorstellen om geen 
exploitatieplan vast te stellen. 
 

F Onderzoek huisvesting 
arbeidsmigranten de Liemers 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. Raadsbrief 
bijvoegen. Retour College 3 

december 2019. 
 

G Subsidie JB/JR 2020 W.G.H.Sinderdinck Het college besluit de 
subsidiebedragen toe te kennen 
voor: 
1. Jeugdbescherming Gelderland 

(JBG) voor het uitvoerne van 
activiteiten ten behoeve van de 
(wettelijke) taken ten aanzien van 
JB/JR regulier, inclusief Spoed 
Eisende Zorg (SEZ). 

2. William Schrikker Stichting 

(WSS) voor het uitvoeren van 
activiteiten ten behoeve van de 
(wettelijke) taken ten aanzien van 
JB/JR ten behoeven van jeugdigen 
met een licht verstandelijke 
beperking. 
3. Leger des Heils 

Jeugdbescherming & Reclassering 
(LJ&R) voor het uitvoeren van 



 

activiteiten ten behoeve van de 
(wettelijke) taken ten aanzien van 
JB/JR ten behoeve van jeugdigen 
zonder vaste woon- of 
verblijfplaats. 
 

H Ontwerpbesluit Wet 
natuurbescherming 
Doetinchemseweg 2-4 
Loerbeek 

W.J.A. Gerritsen 1. College stemt in met de 
opmerkingen op het ontwerpbesluit 
ontheffing Wet natuurbescherming 
Doetinchemseweg 2-4 Loerbeek. 
2. College informeert Provincie 

Gelderland conform bijgevoegde 
brief. 
 

I Implementatie Omgevingswet: 
bestuurlijke keuzes 

W.J.A. Gerritsen College stemt in met de bij dit 
voorstel ter inzage gelegde offerte 
voor het communicatietraject 

richting raad over de te maken 
keuzes over de Omgevingswet. 
 

J Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders Vitens 

M.G.E. Som 1. De onderwerpen ter informatie 
voor kennisgeving aannemen. 

2. Instemmen met de voorgestelde 
drinkwatertarieven voor 2020. 
3. De geraamde dividendopbrengst 
van € 35.000 aframen bij de berap 
2020 en in de begroting 2021. 
 

K Bestemmingsplan 
Buitengebied, vijfde herziening 

W.J.A. Gerritsen 1. Instemmen met de 
geformuleerde onderdelen voor de 
5e periodieke actualisatie van het 
bestemmingsplan 'Buitengebied'. 
2. Starten met het opstellen van 
het bestemmingsplan 'Buitengebied, 

vijfde herziening' en het opstellen 
van een beleidsnotitie 
'Natuurbegraven en begraven op 
eigen erf'. 
3. Instemmen met de voorgestelde 
planning en werkwijze. 
 

L Subsidie Veilig Thuis 2020 W.G.H.Sinderdinck 1. Kennis te nemen van de 
subsidieaanvraag Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland 2020. 
2. In te stemmen met het 
subsidiebedrag van €230.857,00 - 
voor Veilig Thuis 2020.  

3. Veilig Thuis per brief te 
informeren over dit besluit. 
 

M Jaarverslag en herbenoeming 

Adviescommissie 

bezwaarschriften 

P. de Baat 1. Ter kennisneming aannemen het 

‘Jaarverslag 2018’ van de 

Adviescommissie  
Bezwaarschriften van de gemeente 
Montferland; en  
2. a. Te benoemen voor een periode 
van vier jaren, met terugwerkende 
kracht  
per 27 maart 2018: 



 

- mevrouw mr. L.B.F.M. Hellwig: 
voorzitter sociale kamer en lid 
algemene kamer; 
- de heer mr. C.J. Grasmeijer: 
voorzitter algemene kamer en lid 
sociale kamer; 

- de heer drs. P.F.A.M. van Diemen: 
lid, beide kamers; 
- mevrouw mr. N.Th.J. 
Oosterwegel: lid, beide kamers. 
b. De heer A.J. van den Broek 
berichten dat hij niet wordt 

herbenoemd aangezien hij  
de leeftijd van 70 jaar heeft bereikt. 
3. Besluiten tot de openstelling van 
een vacature voor een 
commissielid(-leden) met  

specifieke kennis en ervaring op het 
gebied van het omgevingsrecht. 

 

N Pers aangelegenheden O.G. van Leeuwen College neemt kennis van de 
persconferentie besluitenlijst d.d. 
19 november 2019. 
 

O Implementatie Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg 
(Wvggz) 

P. de Baat 
W.G.H.Sinderdinck 

1. Kennis te nemen van het Plan 
van aanpak implementatie Wet 
verplichte geestelijke 
gezondheidszorg en de Wet Zorg en 
Dwang regio's Midden IJssel/Oost 
Veluwe en Achterhoek (bijlage 1). 

2. Voorgestelde werkprocessen aan 
te nemen als uniforme werkwijze 
regionaal voor de uitvoering van 
gemeentelijke 

verantwoordelijkheden (bijlage 2). 
Met uitzondering van het proces 
"horen"bij een crisismaatregel. 

3. In te stemmen met het 
uitbesteden van het in ontvangst 
nemen van Wvggz-meldingen aan 
het regionaal Advies- en meldpunt 
'verward gedrag' conform 
bijgevoegd contract (bijlage 3). 

4. Af te wijken van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en géén 
nationaal openbare 
aanbestedingsprocedure te volgen 
voor de opdracht van het regionaal 
Advies- en meldpunt conform 
bijgevoegd afwijkingsbesluit (bijlage 

4). 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 3 december 2019. 
 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 

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



 

 


