
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 
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AANWEZIG: 

 
 
W.G.H. Sinderdinck    , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris wnd. 
 
M.G.E. Som     , wethouder 

 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 
 
 

 
 
 
AFWEZIG: 
 
 

mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 
 
W.J.A. Gerritsen    , wethouder 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

A Besluitenlijst d.d. 21 januari 
2020  
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 21 januari 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst college B&W P. de Baat Uitnodigingenlijst besproken. 
 

C Principe verzoek J. Mellegers 
Braamtseweg 14 te Kilder 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. In principe medewerking te 
verlenen aan het door mevrouw  

J. Mellegers gevraagde gebruik van 
de locatie Braamtseweg 14 te 
Kilder, mits daarbij de voorwaarden 
in acht worden genomen zoals 
beschreven in de bijgevoegde 
conceptbrief. 
2. In te stemmen met de 

bijgevoegde conceptbrief. 
 

D Principeverzoek realiseren 
grondopstelling zonnepanelen 
van circa 2 ha Koppelstraat 

Wijnbergen 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. Geen medewerking te verlenen 
aan het verzoek voor 

grondopstellingen voor 
zonnepanelen aan de Koppelstraat 
Wijnbergen voor zover 
medewerking op grond van het 
'Facetbestemmingsplan 
zonnepanelen buitengebied' niet 
mogelijk is. 

2. Verzoekers informeren conform 
bijgevoegde brief. 
 

E Agenda en verslag Dagelijks 
Bestuur RDL d.d. 16-12-2019 

W.J.A. Gerritsen 1. College neemt kennis van de 
agenda en het verslag van het 

Dagelijks Bestuur van de RDL d.d. 
16-12-2019. 
2. Verslag en agendastukken ter 
kennis brengen aan de raad. 
(beeldvorming 6-2-2020). 
 

F Regionale Energiestrategie 
Achterhoek - voortgangsnotitie 

O.G. van Leeuwen College besluit de gemeenteraad, 
door middel van bijgaande 
raadsbrief met bijlage 
''Voortgangsnotitie RES Achterhoek'' 
en een aanvullende 
raadspresentatie, te informeren 
over het proces dat doorlopen gaat 

worden om te komen tot een 
Regionale Energiestrategie in de 
Achterhoek, met dien verstande dat 
de raadsbrief wordt aangepast. 

 

G Didam Kerkwijk - verkoop 
bochtkavels fase 4 
 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. Retour college 4 
februari. 

H Beleidsplan licht in de 
openbare ruimte 2020-2024 

O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. Het beleidsplan licht in de 
openbare ruimte 2020-2024 vast 

laten stellen door de Raad met 
inachtneming van enkele tekstuele 
aanpassingen. 



 

2. De uitvoering van het plan 
uitvoeren binnen de huidige 
financiële middelen en de ambities 
hierop bij te stellen. 
 

I Persaangelegenheden O.G. van Leeuwen Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020. 
 

De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 

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

 


