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A Besluitenlijst d.d. 26 november 
2019  
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 26 november 
2019 vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Raadsbrief voortgang 
centrumplan Didam 
 

O.G. van Leeuwen College stemt in met de raadsbrief. 

D Onderzoek huisvesting 
arbeidsmigranten de Liemers 

W.J.A. Gerritsen 1.  College neemt kennis van het 
definitieve rapport 'Onderzoek 
huisvesting arbeidsmigranten de 
Liemers'. 
2.  College besluit de raad conform 
bijgevoegde raadsbrief te 

informeren over de uitkomsten van 

het onderzoek 'Huisvesting 
Arbeidsmigranten in de Liemers' en 
de vervolgstappen. 
3.  College besluit de raadsbrief 
samen met het bijbehorende 

rapport te plaatsen op de lijst van 
ingekomen stukken. 
 

E Bomenbeleidsplan september 
2019 

O.G. van Leeuwen 1.  Het college besluit het 
bomenbeleidsplan op hoofdlijnen 
vast te stellen en in te stemmen 

met het instellen van een 
bomenfonds. 
2.  Het bomenbeleidsplan voor te 
leggen aan de raad. 
 

F Vaststelling 1e wijziging 

Legesverordening 2020 

M.G.E. Som Het college besluit: 

1.  De 1e wijziging van de 
legesverordening 2020 vast te 
stellen. 
2.  Na vaststelling de 1e wijziging 
Legesverordening 2020 te 
publiceren op 

www.officielebekendmaking.nl. 
 

G Ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied(vierde 
herziening), wijziging Melkweg 
1/1a te Beek 

O.G. van Leeuwen 1. College stemt in met het 
bijgevoegde concept ontwerp 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
(vierde herziening), wijziging 

Melkweg 1/1a te Beek'. 
2. College besluit Ontwerp 
bestemmingsplan 'Buitengebied 
(vierde herziening), wijziging 
Melkweg 1/1a te Beek' ter inzage te 

leggen. 

3. Wethouder Gerritsen heeft niet 
deelgenomen aan de 
beraadslagingen. 
 

H Aanbieden raadsbrief inzake 
voteren krediet riolering 

Centrumplan 

O.G. van Leeuwen College besluit de raad door middel 
van de bijgevoegde raadsbrief te 

informeren over de verhoging van 
het rioolrecht tengevolge van de 
kapitaallasten van het beschikbaar 

http://www.officielebekendmaking.nl/


 

gestelde krediet riolering en blauwe 
ader Centrumplan Didam. 
 

I Reglement burgerlijke stand 

en beleidsregels trouwen op 
locatie 

P. de Baat College besluit de beleidsregels 

trouwen op locatie en het reglement 
burgerlijke stand vast te stellen, 
met dien verstande dat een 
tekstuele aanpassing in de 
beleidsregels wordt doorgevoerd. 
 

J Lidmaatschap NDL W.J.A. Gerritsen College stemt in met een 
lidmaatschap van NDL gedurende 
de jaren dat onze gemeente 
logistieke kavels heeft uit te geven, 
of hier zicht op heeft. 
 

K Budget implemenatie 

Omgevingswet 

W.J.A. Gerritsen College stemt in met bijgevoegd 

concept-raadsvoorstel en -besluit 
om een budget van €100.000,- 
beschikbaar te stellen ten behoeve 
van de implementatie van de 
Omgevingswet en om dit bedrag te 

onttrekken aan de Algemene 
Reserve. 
 

L Ter beschikking stellen 
zwerffietsen aan Symbion 

O.G. van Leeuwen College besluit over te gaan tot het 
overdragen van 25 weesfietsen en 
fietswrakken aan Symbion. 

 

M Wijziging Gemeenschappelijke 
regeling Reinigingsdienst de 
Liemers 

W.J.A. Gerritsen 1.  College neemt kennis van de 
gewijzigde “gemeenschappelijke 
Regeling Reinigingsdienst de 
Liemers”. 

2.  College besluit de raad voor te 

stellen om: 
a)  toestemming te verlenen aan 
het college om de 
‘gemeenschappelijke regeling 
Reinigingsdienst de Liemers’ om te 
zetten naar een 

bedrijfsvoeringsorganisatie; 
b)  de regeling in overeenstemming 
te brengen met de huidige situatie;  
c)  de huidige leden van het 
Algemeen Bestuur te benoemen als 
lid van de klankbordgroep. 
3.  College besluit onder 

voorbehoud van instemming door 
de gemeenteraad te besluiten de 
‘gemeenschappelijke regeling 
Reinigingsdienst de Liemers’ vast te 

stellen. 
 

N Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen College neemt kennis van de 
persconferentie besluitenlijst d.d. 
26 november 2019. 
 

O Startnotitie groenbeleidsplan O.G. van Leeuwen Aangehouden. Retour College 10 

december 2019. 
 

 



 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 10 december 2019. 
 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 
 

 
 
 
 
 
 

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


