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A Besluitenlijst d.d. 24 maart 

2020 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 24 maart 2020 
vastgesteld. 

B Verordeningen 
maatschappelijke 
ondersteuning Montferland 
2020 en Verordening 
Jeugdhulp 2 

W.G.H.Sinderdinck College stemt in met het ter 
besluitvorming voorleggen aan de 
gemeenteraad van de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning 
Montferland 2020 en de 
Verordening jeugdhulp Montferland 
2020 en de daarbij behorende 
toelichtingen middels bijgaand 
raadsvoorstel en raadsbesluit. 
 

C Helderheid en transparantie 
Kadernota en 
Programmabegroting 

M.G.E. Som College besluit: 
1. De genoemde acties uit te 
voeren, zodat het inzicht en de 
beïnvloeding op een 
Programmabegroting verhoogd 
worden. 
2. Acties opnemen in de procedures 
voor de totstandkoming van de 
Kadernota / programmabegroting 
2021. 
3. Via een raadsbrief de 
gemeenteraad informeren met 
inachtneming van enkele tekstuele 
aanpassingen. 
 

D Verwijderen van de 
aanplakzuilen en de groene 
bordjes met bedrijfsnamen uit 
de bebouwde 

O.G. van Leeuwen Het college besluit tot het 
verwijderen van de aanplakzuilen 
en de groene bordjes met 
bedrijfsnamen uit de bebouwde 
kommen van Montferland. 
 

E Subsidie StAT 2020 M.G.E. Som College besluit: 
1. Met StAT vanaf 01-01-2020 een 
subsidierelatie voor de duur van 
één jaar aan te gaan. 
2. StAT in 2020 een bijdrage te 
verlenen van €1,554 per inwoner, 
€0,01 per overnachting en €8.000 
voor routestructuren. 
 

F Resultaten BNG over 2019 M.G.E. Som College besluit: 
1. De resultaten over 2019 voor 
kennisgeving aan te nemen.  
2. Het nadeel ten opzichte van de 
begroting 2020 verwerken in de 
berap 2020.  
3. In de begroting 2021 en de 
bijbehorende meerjarenbegroting 
de raming van het dividend 
verlagen met € 25.000 tot € 
25.000. 
 

G Verzoek om planwijziging 
Kollenburgweg 6 te Didam 

W.J.A. Gerritsen College besluit de gemeenteraad 
(cf. bijgaand voorstel) voor te 
stellen geen medewerking te 
verlenen aan het vaststellen van 



 

een bestemmingsplan om daarmee 
de in strijd met de 
omgevingsvergunning gerealiseerde 
wooneenheden aan de 
Kollenburgweg 4-6 te Didam 
planologisch mogelijk te maken. 
 

H Aanvraag subsidie Proeftuin 
Aardgasvrije Wijken 

O.G. van Leeuwen College besluit: 
1. De aanvraag voor subsidie 
Proeftuin Aardgasvrije Wijken voor 
de Bloemenbuurt Didam goed te 
keuren en in te dienen bij het 
ministerie van BZK. 
2. Beleidsmedewerker M.C. 
Schulten mandateren om de 
subsidieaanvraag namens het 
college in te dienen. 
3. Een afschrift van de aanvraag ter 
kennisgeving naar de 
gemeenteraad toesturen. 
4. Wethouder Gerritsen is 
portefeuillehouder. 
 

I Repressief toezicht begroting 
2020 en evaluatie 
begrotinsproces 

M.G.E. Som College besluit: 
1. Kennis te nemen van de 
beoordeling van GS van Gelderland 
en de evaluatie van het 
begrotingsproces. 
2. De aandachtspunten van GS van 
Gelderland meenemen in de P&C 
cyclus van 2020. 
3. In te stemmen met voorstel om 
gezamenlijk met college, 
management en ambtelijke 
organisatie in 2 dagdelen de 8 
programma’s voor te bereiden. 
4. In te stemmen om de 
begrotingsmarkt te handhaven (en 
waar mogelijk te combineren met 
mini workshops) en de technische 
vragen te beperken tot de avond 
van de begrotingsmarkt. 
5. In te stemmen met het maken 
van duidelijke afspraken rondom 
ambtelijke bijstand en 2 dagdelen 
op voorhand op te nemen in de 
begrotingsplanning, waarbij 
ambtelijke capaciteit beschikbaar is 
om fracties te ondersteunen. 
 

J Verzoek realiseren woning in 
bedrijfsgebouw 

W.J.A. Gerritsen College besluit conform bijgaande 
brief de familie mee te delen dat 
geen medewerking aan het verzoek 
kan worden verleend. 
 

K Vergoeding kosten RVS 
zwembad 

G.J.M. Mijnen College besluit: 
1. Sportfondsen mede te delen, dat 
de gemeente instemt met de 
voorgenomen werkzaamheden, 
zoals vermeld in het 



 

keuringsrapport en beschreven 
werkzaamheden.  
2. Gemeente vergoedt de kosten tot 
een maximum van € 6.100,- na 
overlegging van de nota's. t.l.v. 
begrotingspost gezonde leefstijl, 
ouderen. 
 

L Kunstgras in Beek en Nieuw-
Dijk 

G.J.M. Mijnen Aangehouden. Retour college 7 
april. 
 

M Zonnepanelen en 
warmtepompen sporthal de 
Muizenberg en tafeltennishal 
Brede school noord 

M.G.E. Som Het College besluit: 
1. Te investeren in duurzame 
energie en energieneutraliteit door 
middel van het plaatsen van 
zonnepanelen en warmtepompen 
ten behoeve van de sporthal de 
Muizenberg en tafeltennishal in de 
brede school noord te Didam. 
2. Hiervoor een budget ter 
beschikking te stellen van 
€300.000,--. 
 

N Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

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


