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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 20 oktober 2020 
vastgesteld. 

B Wijzigingsplan 'Zeddam, 
Delweg-Padevoortseallee 

 

W.J.A. Gerritsen Aangehouden. 

C Artikel 42Rvo vragen 
aanbiedstation 's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met de 
beantwoording van het artikel 42 
Rvo-verzoek van mevr. Rutting-

Baars (PvdA), met inachtneming 
van enkele tekstuele aanpassingen. 

Via de griffie zorgdragen voor de 
verspreiding van de beantwoording 
van het verzoek. 
 

D Artikel 42 RvO vragen inzake 

zalencentrum Lara te Loil 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met 

bijgevoegde concept-beantwoording 
van de artikel 42 RvO vragen van 
Lijst Groot Montferland. 
Beantwoording via griffie laten 
verspreiden aan raadsleden. 
 

E Subsidie StAT 2021 M.G.E. Som Het college besluit: 
1. Met StAT vanaf 01-01-2021 een 
subsidierelatie voor de duur van 

één jaar aan te gaan. 
2. StAT in 2021 een bijdrage te 
verlenen van € 1,58 per inwoner, € 

0,01 per overnachting en € 8.000 
voor routestructuren. 
 

F Overheveling R&T-budget 
2020 naar 2021 

M.G.E. Som Retour college na afstemming met 
Financiën. 
 

G Brief m.b.t. restbedrag 
Vrijetijdsagenda 2016-2019 

M.G.E. Som Het college stemt in met de 
bijgevoegde brief voor het 
terugvragen van het Montferlandse 
deel uit het restbedrag voor de 
Vrijetijdsagenda 2016-2019. 
 

H Startnotitie opstellen nieuw 

Gemeentelijk Rioleringsplan 
2022-2026 

O.G. van Leeuwen Het college: 

- Legt de startnotitie "opstellen 
nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan 
2022-2026" aan de raad voor ter 
vaststelling, met inachtneming van 

enkele tekstuele aanpassingen. 
- Stemt tekstuele aanpassingen 
vooraf met portefeuillehouder af. 
 

I Tussennotitie Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie 

(klimaatadaptatie) 

O.G. van Leeuwen Het college legt de tussennotitie 
"DeltaPlan Ruimtelijke Adaptatie 

(klimaatadaptatie)" aan de raad 
voor ter vaststelling. 
 
 



 

J Deelname gemeente in 
warmtenetwerkbedrijf 

W.J.A. Gerritsen Het college:  
1. Spreekt de intentie uit tot 
oprichting en deelname in een 
warmtenetwerkbedrijf samen met 
Firan en provincie Gelderland. De 
gemeente draagt hieraan 5% 

financieel bij met een plafond van 
€350.000,-, krijgt 5% 
zeggenschapsrecht in de AVA en 
heeft daarnaast veto in 
besluitvorming op punten die 
invloed hebben op tarieven van de 

eindgebruiker.   
2. Stelt aan de raad voor om:   
- Kennis te nemen van deze 

intentie;  
- De wensen en bedenkingen over 
deelname in het 
warmtenetwerkbedrijf kenbaar te 

maken aan het college;  
- Hiervoor het benodigde krediet 
beschikbaar te stellen met een 
maximum van € 350.000,-. 
 

K Raadsbrief herorientatie WKW O.G. van Leeuwen Het college informeert de 
gemeenteraad door middel van 
bijgevoegde raadsbrief over de 
heroriëntatie Wijk- en kerngericht 
werken. 
 

L Artikel 42 vragen D66 

Meulenvelden 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met de 

antwoorden op de artikel 42 vragen 
van D'66 inzake Meulenvelden. 
 

M Raadsbrief RegioExpres - 
voortgang 

O.G. van Leeuwen Het college geleid de raadsbrief 
'RegioExpres - voortgang' ter 

kennisneming door aan de 
gemeenteraad door deze op de lijst 
ingekomen stukken te plaatsen 
onder de voorwaarde dat GS 
hebben besloten te starten met de 
laatste fase van de verkenning van 

de RegioExpres. 
 

N Vaststelling subsidie 2019 
Veilig Thuis Noord Oost 
Gelderland 

G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Neemt de jaarverantwoording 
2019, inclusief de controle 
verklaring over de jaarrekening 

2019 van de Stichting Veilig Thuis 
Noord Oost Gelderland, voor 
kennisgeving aan. 
2. Stelt het definitieve 
subsidiebedrag vast op 
€218.003,10; 

3. Stelt de Stichting Veilig Thuis 
Noord Oost Gelderland per brief op 
de hoogte van dit besluit. 
 
 
 
 



 

O Bijdrage stichting Sravana G.J.M. Mijnen Het college besluit: 
- Aan Stichting Sravana voor 2021 
een bijdrage van € 1.650, -  te 
verstrekken voor het ondersteunen 
van inwoners van de gemeente 
Montferland in hun laatste 

levensfase. 
- De kosten ten laste te brengen 
van kostenplaats 38810 en 
kostensoort 43410. 
- De bijdrage rechtstreeks over te 
maken aan Stichting Sravana o.v.v. 

'bijdrage 2021' naar het bij ons 
bekende IBAN van de Stichting. 
- Na een positief besluit bijgaande 

beschikking te versturen. 
 

P Cliëntervaringsonderzoek Wmo 

en Jeugd 

G.J.M. Mijnen Het college: 

1. Neemt kennis van beide 
cliëntervaringsonderzoeks-
rapporten. 
2. Stemt in met: 
a.  Het versturen van bijgevoegde 
raadsbrief met als bijlage de 

rapporten; 
b.  De rapporten ter kennisname 
voorleggen aan de Sociale Raad 
Montferland; 
c.  Het plaatsen van een kort stukje 
op de gemeentelijke website met 
daarbij een link naar  de rapporten. 

 

Q Aanpassing beleidsregels 
parkeren in de blauwe zones 
van Didam en 's-Heerenberg 

O.G. van Leeuwen Het college is akkoord met deze 
aanpassingen van de beleidsregels 
en zal de raad daarover informeren 
met een brief. 
 

R Parkeerverbod Slotlaan O.G. van Leeuwen Het college gaat akkoord met dit 
advies en neemt hierover een 
verkeersbesluit. 
 

S Veilige fietsroute naar VV 
Montferland 

O.G. van Leeuwen Het college informeert de raad over 
de veiligheid van de fietsroutes naar 
vv Montferland. 
 

T Raadsbrief opbrengst 
bestuurlijke vernieuwing en 

overgang naar 

participatiekader 

G.J.M. Mijnen Het college informeert de 
gemeenteraad door middel van 

bijgevoegde raadsbrief over de 

opbrengst van bestuurlijke 
vernieuwing en het vervolgtraject, 
namelijk het over gaan in het 
participatiekader. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

U Besturenfusie Paraatscholen J.H.M. van 
Halteren 

Het college stemt in met deze 
bestuurlijke fusie en zal de 
gemeenteraad daar een voorstel toe 
doen. Daarbij de nodige stukken 
laten vaststellen, overeenkomstig 
het bijgevoegde ontwerp-

raadsvoorstel. 
 

V Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van  
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 

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


