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A Besluitenlijst d.d. 21 april 
2020 
 

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

B Jaarstukken VNOG P. de Baat 1. College neemt kennis van de 
jaarrekening 2019 VNOG, 
Kaderbrief 2021-2024 en concept 
begroting 2021-2024 VNOG. 
2. College besluit de concept-
begroting 2021-2024 VNOG  te 

betrekken in het integrale voorstel 
over alle begrotingen van 
gemeenschappelijke regelingen. 
 

C Ontwikkeling dorpsvisies 
Montferland 

G.J.M. Mijnen College besluit: 
1. De toegekende gemeentelijke 

bijdrage van €250.000 per kern 
voor de kernen Braamt en Loil te 
verstrekken. 
2. De gemeenteraad te informeren 
door middel van de bijgevoegde aan 
te passen raadsbrief. 

3. In te stemmen met bijgevoegd 
(concept) aanmeldingsformulier en 
-brief gericht aan Minister Van 
Veldhoven om het zonnepark in 
Braamt als innovatief experiment 
aan te melden. 
4. De uitvoering van de dorpsvisies 

ter hand te nemen op basis van de 

bijgevoegde uitvoeringsplannen. 
5. Financiering van de dorpsvisies 
overeenkomstig de bijgevoegde 
financieringsopzet. 
 

D Advies Rekenkamercommissie 
- extra aandacht voor 
tijdigheid en kwaliteit 
raadsvoorstellen 
 

P. de Baat Aangehouden. Bespreken met 
portefeuillehouder. 

E Brandveiligheid en opkomst- 
en normtijden 

P. de Baat 1. College neemt het advies voor 
kennisgeving aan. 
2. College informeert de 
gemeenteraad door middel van 
bijgevoegde aangepaste (concept) 
raadsbrief. 
 

F Concept-
voorontwerpbestemmingsplan 
Zandwinning Werfhout 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. In te stemmen met het 
bijgevoegde concept-
voorontwerpbestemmingsplan 
'Zandwinning Werfhout'. 

2. Op basis hiervan de formele 
procedure te starten om het 
bestemmingsplan te wijzigen en het 
plan voor het vooroverleg zoals 
bedoeld in artikel 3.1.1. van het 
Besluit ruimtelijke ordening toe te 
sturen aan o.a. Provincie en 

Waterschap. 



 

3. De realisatieovereenkomst 
ondertekenen en toesturen naar 
initiatiefnemer. 
4. De raad via de bijgevoegde 
concept-raadsbrief informeren over 
de voortgang. 

5. De direct omwonenden via de 
bijgevoegde concept-brief 
informeren over de voortgang, 
waarbij verdere communicatie 
rondom dit proces wordt verzorgd 
door initiatiefnemer. 

6. Initiatiefnemer via bijgevoegde 
concept-brief informeren over het 
besluit. 

 

G Herziening subsidiebeleid M.G.E. Som College besluit de ontwerpnota 
subsidiekaders Montferland 2021-

2024 en de hierop gebaseerde 
ontwerp-subsidieregelingen vast te 
stellen, en deze stukken gedurende 
de maand mei ter visie te leggen. 
 

H Herontwikkeling Schoolstraat 
4-6, Didam 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 
1. In principe medewerking te 
verlenen aan een herziening van 
het bestemmingsplan om zodoende 
de ontwikkeling van maximaal 5 
huurwoningen op de locatie 
Schoolstraat 4 - 6 in Didam 

planologisch mogelijk te maken, 

mits wordt voldaan aan de 
voorwaarden in bijgevoegde brief. 
2. De initiatiefnemer op de hoogte 
te stellen van het besluit conform 
bijgevoegde brief. 
 

I Uitbreiding ambtelijke 
bezwaarprocedure 

P. de Baat College besluit: 
1.  Gelet op de corona-maatregelen, 
voorlopig geen zaken voor te leggen 
aan de Adviescommissie en deze 
ambtelijk te behandelen. 

2.  Het Besluit wijziging ‘Instructie 
secretaris Adviescommissie 
bezwaarschriften gemeente 
Montferland’ 2020 vast te stellen. 
3. Het verzoek tot voorlegging aan 
de commissie te mandateren aan de 

betrokken Afdelingshoofden en 

Senioren (artikel 3, lid 1, van de 
nieuwe Instructie). 
 

J Evenementen en maatregelen 
coronavirus: planning, 

subsidies en leges 
 

M.G.E. Som College besluit vanwege Corona: 
1. Voor evenementen die worden 

verplaatst de reguliere 
werkwijze te handhaven 
rondom de planning. 

2. Ondernemers proactief te 
benaderen via het Toeristisch 
Platform Montferland (TPM). 



 

3. Organisatoren van 
evenementen die worden 
verplaatst de eventueel 
verleende en reeds uitgekeerde 
subsidies mee te laten nemen 
naar de nieuwe datum van het 

evenement. 
4. Voor eventuele meerkosten 

bezien of tegemoet kan worden 
gekomen. 

5. Voor evenementen die definitief 
niet doorgaan de subsidie terug 

te vorderen. Reeds gemaakte 
kosten worden in mindering 
gebracht. 

6. Organisatoren van 
evenementen rondom 75 jaar 
bevrijding de mogelijkheid 
geven om hun subsidie, in lijn 

met het besluit van de 
provincie, tot 1 juni 2021 mee 
te nemen. 

7. Voor evenementen die niet 
doorgaan, geen leges te 
factureren, eventueel 
gefactureerde leges niet te 

innen en reeds betaalde leges 
terug te betalen. 

 

K Raadsbrief uitstel invoering 
Omgevingswet 

W.J.A. Gerritsen College stemt in met de 
bijgevoegde concept-raadsbrief en 

deze aan te bieden aan de 
gemeenteraad. 
 

L Raadsbrief Notitie Kansrijke 
Oplossingen RegioExpres 
Achterhoek 

O.G. van Leeuwen College besluit de raadsbrief Notitie 
Kansrijke Oplossingen RegioExpres 
Achterhoek voor te leggen aan de 

gemeenteraad. 
 

M Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2020. 
 
De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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


