
 

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

gehouden op 18/02/2020 
 
 
 
 
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. 11 februari 
2020  
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 11 februari 2020 
vastgesteld. 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Besproken. Zie uitnodigingenlijst. 

C Reconstructie Sint 
Jansgildestraat en Eltenseweg 
in Beek 

 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. Retour college 3 
maart 2020. 

D Jaarverantwoording 
kinderopvang 2018 

G.J.M. Mijnen 1. College neemt kennis van de 
brief van de Inspectie van het 
Onderwijs (Onderwijsinspectie) 
waarin wordt aangegeven dat de 
gemeente Montferland voldoet aan 

haar wettelijke taken voortvloeiend 

uit de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
(Wko). 
2. College neemt kennis van de 
Landelijke rapportage 2018 

"Toezicht en handhaving 
kinderopvang 2018". 
3. College besluit de raad de 
Landelijke rapportage 2018 
"Toezicht en Handhaving 
Kinderopvang 2018 " ter 
kennisneming toe te sturen. 

 

E Besluit maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 
2020 

W.G.H.Sinderdinck College stemt in met bijgevoegd 
Besluit voorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp Montferland 2020 en in 

het bijzonder met het hierin 
opgenomen Pgb-tarief voor het 
sociaal netwerk, te weten €14,60 
per uur. 
 

F Vaststellen bestemmingsplan 

'Buitengebied(vierde 
herziening), wijziging Melkweg 
1 te Beek 

O.G. van Leeuwen College besluit: 

1. Bestemmingsplan 'Buitengebied 
(vierde herziening), wijziging 
Melkweg 1 te Beek' vast te stellen. 
2. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
3. Wethouder Gerritsen heeft niet 
deelgenomen aan beraadslagingen 

en besluitvorming. 
4. Wethouder Van Leeuwen is 
portefeuillehouder. 
 

G Jaarverslag LerenWerkt 2018-

2019 

G.J.M. Mijnen 1. College neemt kennis van het 

regionaal LerenWerkt jaarverslag : 
leer-, kwalificatieplicht en RMC over 
schooljaar 2018-2019. 
2. College brengt het jaarverslag ter 
kennisneming aan de 
gemeenteraad. 
 

H Beantwoording art. 42 vragen 
- Vinkhof, Zeddam 

W.J.A. Gerritsen 1. College stemt in met de 
beantwoording van het artikel 42 



 

RvO-verzoek van dhr. J. Menting 
(CDA). 
2. Via de Griffie zorgdragen voor de 
verspreiding van de beantwoording 
van het verzoek. 
 

I Gr Son WNRA W.G.H.Sinderdinck 1. College stemt in met door de 
WNRA opgelegde wijziging van de 
Gr Son. 
2. College besluit de gewijzigde Gr 
ter vaststelling aan te bieden aan 

de raad. 
3. College besluit na besluitvorming 
van van de raad het Bestuur van de 
Gr Son te informeren. 
4. College besluit wethouder W. 
Sinderdinck te mandateren om de 

brief te ondertekenen. 

 

J Decembercirculaire 
gemeentefonds 2019 

M.G.E. Som College stemt in met het voorstel 
en ter besluitvorming voor te 
leggen aan het college van B&W. 
 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 25 februari 2020. 
 

De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 
 
 
 
 

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


