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A Besluitenlijst d.d. 17 december 

2019 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 17 december 
2019 vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst P. de Baat 
 

Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Verzoek woningsplitsing Van 
Rouwenoortweg 27/27a te 
Didam 

W.J.A. Gerritsen 1. College besluit medewerking te 
verlenen aan het verzoek van Mom-
Joosten om aan de locatie Van 
Rouwenoortweg 27/27a twee 
zelfstandige woonbestemmingen 
toe te kennen, waarbij de woning 
Van Rouwenoortweg 27a wordt 
bestemd tot 'wonen' en Van 
Rouwenoortweg 27 wordt voorzien 
van de bestemming 'wonen-
woongebouw' (max. één 
wooneenheid in een bestaand 
gebouw). 
2. College stemt in met bijgevoegde 
conceptbrief waarin staat 
aangegeven dat de nieuwe 
planologische situatie kan meeliften 
als onderdeel van het 
bestemmingsplan Buitengebied, 
vijfde herziening' en dat in dat 
kader een planschadeovereenkomst 
met aanvrager/eigenaar moet 
worden afgesloten. 
 

D Evaluatie pilot Maak Nieuw-
Dijk meester 

W.G.H.Sinderdinck 1. College neemt kennis van de 
conclusie dat de herstelmethode 
(Deense model) geen meerwaarde 
heeft ten opzichte van de Wmo-
methode; 
2. College besluit de 
herstelmethode niet uit te rollen 
over Montferland. 
3. College besluit het 
informatiepunt in Nieuw-Dijk per 1 
januari 2020 één jaar te verlengen 
als proeftuin 
voor samenwerking in het 
voorliggend veld. 
4. College besluit de raad door 
middel van een raadsbrief te 
informeren over de conclusie van de 
evaluatie. 
 

E Raadsbrief proces RT beleid M.G.E. Som College besluit de raad door middel 
van een raadsbrief  te informeren 
over de stand van zaken m.b.t. RT 
beleid. 
 

F Managementletter 2019 van 
de accountant 

M.G.E. Som 1. College stemt in met de 
rapportage en de getroffen 
maatregelen cq gemaakte 
afspraken. 
2. College besluit de 
Managementletter 2019 ter 



 

informatie van de Auditcommissie 
te brengen. 
 

G Landbouwverkeer O.G. van Leeuwen College besluit bijgevoegde 
raadsbrief aan de gemeenteraad 
voor te leggen. 
 

H Procesmachtiging 2020 P. de Baat College besluit: 
1. De in het bijgevoegde concept 
besluit genoemde bestuurders en 
ambtenaren te machtigen de 
gemeente Montferland en haar 
bestuursorganen te 
vertegenwoordigen in geschillen. 
2. De Instructie behorende bij de 
Procesmachtiging 2020 vast te 
stellen. 
 

I Verlening budgetsubsidie 
Welcom 2020 

W.G.H.Sinderdinck 1. College stemt in met de 
verlening van €1.731.964,-- aan 
budgetsubsidie aan Welcom voor de 
uitvoering van het Jaarplan 2020 
Welcom. 
2. College stemt in met de vorming 
van reserves voor het afdekken van 
het exploitatieverlies van €48.331 
in het boekjaar 2020. 
 

J Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Montferland 
2020 en Verordening 
jeugdhulp Mon 

W.G.H.Sinderdinck 1. College stemt in met de 
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Montferland 2020 en 
de Verordening jeugdhulp 
Montferland 2020 en de 
toelichtingen daarop, 
2. College besluit na accordering de 
verordeningen en toelichtingen ter 
advisering voor te leggen aan de 
Sociale Raad Montferland, 
3. College besluit na advies Sociale 
Raad de Verordeningen en 
toelichtingen opnieuw aan het 
college voor te leggen met het 
verzoek de stukken ter 
besluitvorming voor te leggen aan 
de gemeenteraad. 
 

K Sportnota Montferland 
beweegt 

G.J.M. Mijnen College stemt in met de sportnota 
Montferland beweegt 2020-2023 en 
deze vervolgens voor te leggen aan 
de partijen die input hebben 
gegeven in het voortraject. 
 

L Dienstverlening vanuit Gouden 
Handen 

O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. Tijdens het 
maandagmiddagspreekuur van de 
afdeling zorg op afspraak te gaan 
werken. 
2. Het spreekuur van de afdeling 
Sociale Zaken te verplaatsen van de 
donderdagmiddag naar de 
maandagmiddag en daarnaast ook 



 

op afspraak te gaan werken. Tevens 
het spreekuur in Didam te 
verplaatsen van de maandagmiddag 
naar de donderdagmiddag. 
3. Een beveiliger in te huren op de 
maandag en woensdag van 13:00 
uur tot 19:30 uur en op 
vrijdagochtend van 08:30- 12:30 
uur. 
 

M Raadsbrief motie VCP O.G. van Leeuwen College besluit bijgevoegde 
raadsbrief te zenden aan 
gemeenteraad. 
 

N Vaststelling bestemmingsplan 
'Bloemenbuurt, Didam' 

W.J.A. Gerritsen College besluit de raad, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel en -
besluit, voor te stellen: 
1. Het bestemmingsplan 
'Bloemenbuurt, Didam' gewijzigd 
vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
3. De financiële consequenties te 
betrekken bij de Kadernota 2021 / 
Programmabegroting 2021. 
 

O Evenementen in het Zandgat 
te Zeddam 

P. de Baat College besluit: 
1. Conclusies en aanbevelingen uit 
het onderzoeksrapport en advies 
hulpdiensten over te nemen. 
2. Het Sint Oswaldusgilde te 
infomeren conform bijgevoegde 
brief. 
 

P Subsidie maatschappelijke 
begeleiding 2019 en 
afrekening 2018 

W.G.H.Sinderdinck College besluit: 
1. Aan Stichting Welcom voor 2019 
een subsidie toe te kennen van 
€46.800 voor de maatschappelijke 
begeleiding van statushouders. 
2. De subsidie voor 2018 aan 
stichting Welcom vast te stellen op 
€49.000. 
3. De over 2018 teveel verstrekte 
subsidie, te weten €41.000 te 
verrekenen met de toe te kennen 
subsidie voor 2019. 
4. Bijgaande 
vaststellingsbeschikking 2018 en 
toekenningsbeschikking 2019 te 
versturen. 
 

Q Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen College neemt kennis van de 
persconferentie besluitenlijst d.d. 
17 december 2019. 
 

R Statutenwijziging N.V. 
Cultureel Centrum 'Amphion'. 

G.J.M. Mijnen College gaat akkoord met 
aanpassing statuten N.V. Amphion 
zoals in concept opgesteld door 
Notariskantoor Van Weeghel 
Doppenberg & Kamps te 
Doetinchem. 



 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 7 januari 2020. 
 
De waarnemend secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener    mr. P. de Baat MPM 
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