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A Besluitenlijst d.d. 3 december 
2019 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 3 december 2019 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 
 

C Heroriëntatie WKW G.J.M. Mijnen 1.  College is akkoord met de 
inhoud van bijgevoegd 

raadsvoorstel, met dien verstande 
dat het raadsvoorstel tekstueel 
wordt aangepast. 
2.  College besluit bijgevoegd 
raadsvoorstel aan te bieden aan de 
raad. 
 

D Raadsbrief Bestuurlijke 
Vernieuwing 

G.J.M. Mijnen College besluit de raad te 
informeren conform bijgevoegde 
raadsbrief. 
 

E Afwegingskader voor 
grootschalige wind- en zonne-
energie - ter inzage legging 

O.G. van Leeuwen 1. College neemt kennis van de 
resultaten van de gebiedsdialoog 
(online vragenlijst en sessies) en de 
begeleidende notitie. 
2. College besluit de voorliggende 
versie van het afwegingskader voor 
grootschalige energieopwekking 

met windenergie en zonne-energie 
in de gemeente Montferland vast te 
stellen. 
3. College stemt in om voorliggende 
versie van het afwegingskader voor 
6 weken ter inzage te leggen (8 

januari 2020 t/m 18 februari 2020) 
en in deze periode twee 
informatiebijeenkomsten te 
organiseren, waarvan één in het 
vastgestelde ontwikkelgebied voor 
windenergie. 
 

F Het verplaatsen van een 
antennemast (zendamateur), 
Schoolstraat 31 te Beek 

W.J.A. Gerritsen College besluit, zodra een aanvraag 
omgevingsvergunning wordt 
ingediend, toepassing te geven aan 
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 
Wabo, juncto artikel 4 lid 5 van 
Bijlage II van de Bor. 

 

G UItvoering deel Motie m.b.t. 
welzijnsinstellingen 

W.G.H.Sinderdinck 1. College besluit de 
bezunigingstaakstelling aan Welcom 
à € 150.000 per 2020 te 

verschuiven naar 2021, met dien 

verstande dat onttrekking niet 
plaats vindt uit de Algemene 
reserve maar uit de Reserve sociaal 
domein. 
2. Dit besluit conform verzoek 
voorleggen aan de raad door middel 
van bijgevoegd raadsvoorstel en 

raadsbesluit. 
 



 

H Prestatieafspraken 2020 W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. In te stemmen met de 
'Prestatieafspraken wonen 
Montferland 2020'. 
2. Wethouder W.J.A. Gerritsen te 
machtigen tot het ondertekenen 

van de prestatieafspraken 2020. 
3. De 'Prestatieafspraken wonen 
Montferland 2020' te plaatsen op de 
lijst van ingekomen stukken 
(categorie overig). 
 

I Implementatieplan 
Aanjaagfonds duurzame 
energie 

O.G. van Leeuwen 1. Het college besluit, de kansen en 
risico's van het Aanjaagfonds 
Duurzame Energie afgewogen te 
hebben, door te gaan met de 
implementatie hiervan. 

2. Het college stelt het 

Implementatieplan van het 
Aanjaagfonds vast. 
 

J Aanbouw Oude 
Doetinchemseweg 55,  

's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen College besluit medewerking te 
verlenen aan het bouwplan Oude 

Doetinchemseweg 55 in  
's-Heerenberg conform het verzoek 
van 28.10.2019 (op grond van 
artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2, van de Wabo, juncto 
artikel 4 van Bijlage II Bor). 
 

K Startnotitie groenbeleidsplan O.G. van Leeuwen College gaat akkoord met de 
startnotitie en de werkwijze voor 
het opstellen van het 
groenbeleidsplan, met dien 

verstande dat het raadsvoorstel 
wordt aangepast in overleg met 

portefeuillehouder. 
 

L Deelname Platform voor 
Maatschappelijk Informatie 
Achterhoek 

O.G. van Leeuwen 1. College neemt kennis van de 
ideevorming rond een Platform voor 
Maatschappelijke Informatie 

Achterhoek (PMIA). 
2. College besluit dat de gemeente 
Montferland niet zal deelnemen aan 
het platform. 
 

M Weigering aanvraag 

omgevingsvergunning voor 
sloop gemeentelijk monument 

W.J.A. Gerritsen 1. College besluit de aanvraag om 

omgevingsvergunning voor het 
geheel slopen van het beschermd 
gemeentelijk monument aan de 
Langeboomsestraat 1 te Vethuizen 

te weigeren. 
2. De aanvrager conform bijgaande 

brief hierover te informeren. 
 

N Nieuwe landelijke PFAS-
normen 

W.J.A. Gerritsen College besluit per direct tot het 
overnemen van de nieuwe 
landelijke PFAS-normen waardoor 
toepassen van grond met gehaltes 

PFAS tot 0,8 µg/kg.ds mogelijk 
wordt. De eerder vastgestelde 



 

Gelderse norm van 0,5 µg/kg.ds 
komt hiermee te vervallen. 
 

O Raadsbrief kaderstelling 

geamendeerde besluiten en 
aangenomen moties 
behandeling Begroting 2020 

M.G.E. Som College besluit bijgaande raadsbrief 

vast te stellen, met inachtneming 
van een tekstuele aanpassing, en 
deze aan te bieden aan de 
gemeenteraad en daarbij de 
agendacommissie te verzoeken de 
raadsbrief ter bespreking te 
agenderen voor de PAM vergadering 

op 19 december 2019. 
 

P Renovatie grafmonumenten 
begraafplaatsen 

O.G. van Leeuwen College besluit niet over te gaan tot 
het renoveren van alle 
grafmonumenten zoals eerder 
besloten in 2018, echter uitsluitend 

over te gaan tot het wegnemen van 
gevaarlijke situaties op de 
betreffende begraafplaatsen. 
 

Q Vaststellen Bomenlijst APV O.G. van Leeuwen College besluit tot vaststellen van 

de Bomenlijst conform artikel 4:11 
Algemene Plaatselijke Verordening. 
 

R Subsidieaanvragen t.b.v 
dorpsplannen Braamt en Loil 

G.J.M. Mijnen College besluit de bijgevoegde 
subsidieaanvragen op grond van de 
subsidieregeling "Steengoed 

Benutten" voor het realiseren van 
het dorpsplan Braamt en de 
gebiedsvisie Loil te zenden aan het 
college van Gedeputeerde Staten 
van Gelderland. 
 

S Beleidsregels Beschermd 
Wonen 2020 vaststellen 

W.G.H.Sinderdinck College besluit de beleidsregels 
Beschermd Wonen 2020 vast te 
stellen. 
 

T Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen College neemt kennis van de 

persconferentie besluitenlijst d.d. 3 
december 2019. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 17 december 2019. 

 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 

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


