
 

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

gehouden op 19/05/2020 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
 
mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 
 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris wnd. 

 
W.J.A. Gerritsen    , wethouder 

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

 
 
 
 
AFWEZIG: 
 

W.G.H. Sinderdinck    , wethouder 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

A Besluitenlijst 12 mei 2020 P. de Baat Besluitenlijst d.d. 12 mei 2020 
vastgesteld. 
 

B Uitnodigingenlijst 
 

P. de Baat Niet besproken. 

C Raadsbrief intergemeentelijke 
samenwerking in het Sociaal 
Domein 

 

W.G.H.Sinderdinck College besluit bijgevoegde 
concept-raadsbrief vast te stellen 
en verzenden. 

D Raadsbrief herziening 
subsidiebeleid 

M.G.E. Som College besluit bijgevoegde 
concept-raadsbrief vast te stellen 
en verzenden. 
 

E Beleidsregels 
Leerlingenvervoer gemeente 
Montferland 
 

O.G. van Leeuwen Aangehouden. 
 

F Invoering diftar in de 

hoogbouw 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 

1. In de hoogbouw diftar in te 
voeren en daarbij de 
verzamelcontainers voor restafval 
te vervangen door ondergrondse 
containers met een pasjessysteem. 
2. De raad hiervoor te verzoeken 
een krediet beschikbaar te stellen 

van €640.000,- voor de aanschaf 
van 64 ondergrondse containers 
voor restafval. 
 

G Herontwikkeling Markstraat 

23-25, 's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen College besluit: 

1. In principe medewerking te 
verlenen aan de functiewijziging 
van horeca naar wonen (in de vorm 
van max. 14 zorgappartementen) 
voor het pand op de locatie 
Markstraat 23 - 25 in 's-Heerenberg 
(vmg. Hotel Heinink). 

2. Initiatiefnemer, middels 
bijgevoegde brief, op de hoogte te 
brengen van het besluit. 
 

H Verzoek functiewijziging 

Zeddamseweg 22 te  
's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen College besluit in principe 

medewerking te verlenen aan de 
functiewijziging van detailhandel 
naar wonen voor de locatie 

Zeddamseweg 22 in 's-Heerenberg 
(op grond van artikel 2.12 lid 1 
onder a onder 2º Wabo, juncto 
artikel 4 van Bijlage II Bor). 

 

I Hypothecaire geldlening t.b.v. 
verwerving kerk, pastorie en 
jeugdgebouw te Stokkum 

G.J.M. Mijnen College besluit overeenkomstig het 
verzoek van de stichting Vrienden 
van Suibertus een hypothecaire 
geldlening verstrekken voor de 
verwerving van de kerk, de pastorie 

en het jeugdgebouw te Stokkum. 
Voorwaarden: looptijd max. drie 
jaar, 0% rente, verrekening van de 
geldlening met de gereserveerde 



 

investeringsbijdrage van 
€250.000,00. 
 

J Fusie Pro8 en Timpaan G.J.M. Mijnen College stemt in met de 

voorgenomen fusie tussen de 
besturen van PRO8 en Timpaan. 
 

K Vragen fractie PvdA over 
voetbal ing. art. 42 

G.J.M. Mijnen College besluit de gemeenteraad te 
informeren door middel van 
bijgevoegde raadsbrief. 

 

L Resultaten Alliander over 2019 M.G.E. Som College besluit:  
1. De resultaten over het jaar 2019 
voor kennisgeving aan te nemen.  
2. Het incidentele voordeel van 

€107.486 te betrekken bij de 

bestuursrapportage 2020.  
3. In de begroting 2021 en de 
bijbehorende meerjarenraming het 
dividend van Alliander handhaven 
op €300.000. 
 

M Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
Vastgesteld in de vergadering van 26 mei 2020. 
 

De secretaris wnd.  De burgemeester, 
 
 
 

 
 

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


