
 

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

gehouden op 04/02/2020 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
 
mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris wnd. 
 
W.J.A. Gerritsen    , wethouder 

 
W.G.H. Sinderdinck    , wethouder 
 
M.G.E. Som     , wethouder 
 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 
 

O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 
 
 
 
 

 
AFWEZIG: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

A Besluitenlijst d.d. 28 januari 
2020 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 28 januari 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Advies en vragen sociale raad 
Montferland 
 

W.G.H.Sinderdinck College stemt in met de brief aan 
de Sociale Raad Montferland. 

D Overzicht activiteiten 75 jaar 
Vrijheid 
 

P. de Baat Aangehouden. Retour college 11 
februari 2020. 

E Didam Kerkwijk - verkoop 

bochtkavels fase 4 
 

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

raadsvoorstel. 

F Vaststellen pachtprijs 
cultuurjaar 2020 

W.J.A. Gerritsen College besluit de pachtprijs voor 
het cultuurjaar 2020 vast te stellen 
op € 688,--/ha. 
 

G Omzetting commerciële ruimte 
naar wonen, Kerkstraat 8 te 
Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit op grond van 
artikel 4, lid 9 van Bijlage II van het 
Besluit omgevingsrecht juncto 
artikel 2.12 lid 1 sub onder 2 van 
de Wabo omgevingsvergunning te 
verlenen. 

 

H Zelfevaluatie basisregistratie 
personen 2019 

P. de Baat College besluit tot het vaststellen 
van de managementrapportage en 
ondertekening van het uittreksel 
zelfevaluatie basisregistratie 

personen (BRP) en het uittreksel 
ENSIA. 
 

I Regeling briefadres gemeente 
Montferland 2019 

P. de Baat Aangehouden. Retour college 11 
februari 2020. 
 

J Bestrijding eikenprocessierups O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. In te stemmen met de 
voorgestelde wijze van bestrijding 
van de eikenprocessierups. 
2. Dekking van de kosten in 2020 

plaats vindt binnen de reguliere 
begroting 2020. 
3. Bij de behandeling van de 
kadernota 2021 een structurele 
verhoging van het budget met 
62.000,-- voor te stellen.  
4. Na drie jaar de gekozen 

werkwijze evalueren. 
5. De gemeenteraad door middel 

van bijgevoegde raadsbrief 
informeren, met inachtneming van 
een tekstuele aanpassing. 
 

K Principeverzoek uitbreiding 
Meulenvelden, Didam 

W.G.H.Sinderdinck College besluit: 
1. Medewerking te verlenen aan het 
bouwplan 'Uitbreiding Meulenvelden 
te Didam' conform het verzoek van 
20.12.2019 (op grond van artikel 
2.12, eerste lid, onder a, onder 2, 



 

van de Wabo, juncto artikel 4 van 
Bijlage II Bor). 
2. De initiatiefnemer op de hoogte 
te stellen van het besluit door in te 
stemmen met de 
bijgevoegde brief. 

 

L Verlenging 
raamovereenkomsten 
aanbieders Hulp bij het 
Huishouden 

W.G.H.Sinderdinck 1.  College gaat akkoord met het 
verlengen van de 
raamovereenkomsten met de 
aanbieders HbH, zoals die golden 

tot 1 januari jl., voor een periode 
van maximaal één jaar.  
2.  College stemt in met het niet 
verhogen van de tarieven. 
3.  College besluit bijgaande brief, 
met daarin het voorstel tot 

verlenging van de overeenkomsten, 

te versturen aan de aanbieders 
HbH. 
 

M Marietjeshof Kelreweg 1 te 
Kilder 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. Geen medewerking te verlenen 

aan het project Marietjeshof aan de 
Kelreweg 1 te Kilder, zoals dat is 
beschreven in het daarvoor 
beschreven projectplan. 
2. Betrokkenen via de bijgevoegde 
concept reactie aangeven dat een 
bijgesteld projectplan (dat rekening 

houdt met de gemaakte 
opmerkingen) ter (ambtelijke) 
bespreking kan worden voorgelegd. 
 

N Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 11 februari 2020. 
 
De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


