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A Besluitenlijst d.d. 10 december 
2019 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 10 december 
2019 vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Beëindiging lidmaatschap 
Euregio (Gronau) 

P. de Baat Het college besluit: 
1. Het lidmaatschap van de Euregio 
(Gronau) te beeindigen door middel 

van een schriftelijke mededeling 
aan de directie conform de bij dit 
advies gevoegde concept brief. 
2. De gemeenteraad hierover te 
informeren door middel van de bij 
dit advies gevoegde concept 
raadsbrief. 

 

D Samenvoeging 
samenwerkingsverbanden V.O. 
De liemers en Arnhem e.o. 

G.J.M. Mijnen College stemt in met de fusie 
tussen het 
samenwerkingsverbanden 
Voortgezet Onderwijs De Liemers 

en Arnhem en omgeving. 
 

E Subsidie 2020 Dierencentrum 
Achterhoek 

W.J.A. Gerritsen College besluit een subsidie te 
verlenen voor de periode 
01.01.2020 - 30.06.2020 ten 
bedrage van € 18.600,--. 

 

F Startnotitie 
evenementenbeleid 

M.G.E. Som 1. College stemt in met de 
'startnotitie evenementenbeleid'. 
2. De startnotitie ter informatie aan 
te bieden aan de gemeenteraad. 

 

G Bijdrage Stichting Sravana 
2020 

W.G.H. 
Sinderdinck 

Het college besluit: 
1. Aan Stichting Sravana voor 2020 
een bijdrage van € 2.050, - te 
verstrekken voor de 
schoonmaakkosten van het hospice. 

2. De kosten ten laste te brengen 
van kostenplaats 128810 en 
kostensoort 4423011. 
3. De bijdrage rechtstreeks over te 
maken aan Stichting Sravana o.v.v. 
'bijdrage 2020' naar IBAN: NL34 
RABO 0384 3078 17. 

4. Na een positief besluit bijgaande 
beschikking te versturen. 
 

H Voortgang onderzoek 
woonwagenstandplaatsen 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. De raad door middel van 

bijgevoegde raadsbrief te 
informeren over het onderzoek naar 
de behoefte aan 
woonwagenstandplaatsen. 
2. De raadsbrief - samen het 
Beleidskader gemeentelijk 
woonwagen- en standplaatsenbeleid 

van het ministerie van Binnenlands 
zaken en Koninkrijksrelaties - te 



 

plaatsen op de lijst van ingekomen 
stukken. 
 

I Intrekken gemeentelijke 

openbare ruimtebenaming 

O.G. van Leeuwen College besluit de openbare 

ruimtebenaming Borgstraat voor 
Lengel in te trekken. 
 

J Integraal Veiligheidsbeleid 
Montferland 2020-2022 

P. de Baat 1. College stemt in met het 
Integraal Veiligheidsbeleid 
Montferland 2020-2022. 

2. College besluit het Integraal 
Veiligheidsbeleid Montferland 2020-
2022 ter vaststelling aan te bieden 
aan de gemeenteraad 
overeenkomstig bijgevoegde 
raadsvoorstel en -besluit, met 
inachtneming van een tekstuele 

aanpassing. 
 

K Omgevingswet - instellen 
Omgevingslab 

W.J.A. Gerritsen College stemt in met de 
bijgevoegde aanpak voor het 
invoeren van een Omgevingslab. 

 

L Vaststelling Bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening 
woonregels' 

W.J.A. Gerritsen College besluit de gemeenteraad 
voor te stellen het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, 
herziening woonregels' vast te 
stellen en geen exploitatieplan vast 

te stellen. 
 

M Huisvesting brandweerkazerne 
Didam 

P. de Baat College stemt in met bijgevoegd 
raadsvoorstel, met inachtneming 
van een tekstuele aanpassing. 

 

N Incidentele 
dekkingsmogelijkheden voor 
de jaren 2020 - 2022 (2e 
begrotingswijziging 2020 

M.G.E. Som Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 2e 
begrotingswijziging 2020 en deze 
door de raad in januari 2020 laten 
bekrachtigen bij wijze van 2e 

begrotingswijziging 2020, met 
inachtneming van enkele tekstuele 
aanpassingen. 
2. Uitwerking van de maatregelen 
genoemd in de 2e 
begrotingswijziging 2020. 
3. De bedrijfsvoeringstaakstelling 

ad. € 100.000 voor 2020 incidenteel 
te dekken uit de reserve 
kwaliteitsimpuls en in 2020 een 
plan aan het college voorleggen om 
te komen tot een volledige invulling 

van de oplopende taakstelling van € 

500.000 vanaf 2024. 
 

O Evaluatie proces 
Programmabegroting 2020 - 
2023 

M.G.E. Som 1. College stemt in met de 5 
genoemde adviespunten in het 
voorstel. 
2. College stemt in met het in 

overleg treden met de 
auditcommissie over de 
begrotingsmarkt (en hoe om te 



 

gaan met de technische vragen) en 
de ambtelijke bijstand (en hoe ver 
moeten we hiermee gaan). 
 

P Raadsvraag Stichting Leergeld 
de Liemers 

M.G.E. Som 1. College stemt in met bijgevoegde 
brief aan de raad. 
2. College besluit bijgevoegde brief 
te ondertekenen en naar de raad te 
sturen. 
 

Q Dienstverlening vanuit Gouden 
Handen 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 

R Gildekoat Zeddam W.J.A. Gerritsen Aangehouden. Bespreken in PoHo 
RO. 
 

S Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen College neemt kennis van de 
persconferentie besluitenlijst d.d. 
10 december 2019. 
 

T Perap-2 O.G. van Leeuwen College besluit de Perap-2 vast te 
stellen. 
 

U Bestuurlijke vernieuwing: 
presentatie 
 

G.J.M. Mijnen Aangehouden. 

V Informatie aanbesteding BVO 
DRAN 

O.G. van Leeuwen College stemt in met het versturen 
van bijgaande raadsbrief en de 
daarbij behorende notitie 
'raadsinformatie aanbestedingen' 
aan de raad. 

 

W Evaluatie pilot Maak Nieuw-
Dijk meester 

W.G.H. 
Sinderdinck 

Aangehouden. Retour college 24 
december 2019. 

 

X Raadsbrief herinrichting St 

Jansgildestraat - Eltenseweg 

O.G. van Leeuwen College besluit de raad door middel 

van de bijgevoegde raadsbrief te 
informeren over de stand van zaken 
Herinrichting Sint Jansgildestraat - 
Eltenseweg Beek. 
 

Y Mandaat 
Huisvestingsverordening 

W.J.A. Gerritsen 1. College stemt in met de 
'Bestuursovereenkomst 
woonruimteverdeling' en het 
'Mandaatbesluit 
huisvestingsverordening 2020'. 
2. Wethouder W.J.A. Gerritsen te 
machtigen tot ondertekening van 

bestuursovereenkomst 
woonruimteverdeling. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 24 december 2019. 

 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 

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



 

 


