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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van 17 
november 2020 is vastgesteld. 

C Aanpak droogte in de 
Achterhoek: Programmaplan 

2020-2021. 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de lijn van 
doen, delen, doordenken en 

doorpakken, aanpak droogte in de 
Achterhoek, programmaplan 2020-
2021. 
 

D Aanbesteding dyslexiezorg G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 
- Opstarten van de voorbereidingen 

voor een openbare aanbesteding 
van dyslexiezorg met als 
ingangsdatum voor het contract 1 
augustus 2021; 
-Populatiebekostiging, onder 
voorbehoud van een nadere 

financiële uitwerking van de 
bekostigingsvorm en deze nadere 
uitwerking ter besluitvorming voor 
te leggen aan het college in februari 
2021; 
-Een langdurig contract met een 
zelfde looptijd als de Jeugdhulp en 

de Wmo: 1 X drie jaar met een 

optie om twee X twee jaar te 
verlengen (totaal zeven jaar). 
 

E Regionale energiemonitor 
uitvoeringsagenda Achterhoek 

J.H.M. van 
Halteren 

Aangehouden. 
 

 

F Vroegsignalering: keuze 
matchingstool 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de keuze voor het 
matchingssysteem Ris van Inforing. 
2. Stelt eenmalig circa € 1.500,- 

beschikbaar voor het realiseren van 
de koppeling tussen Ris en BRP. 
Deze dekken uit het gereserveerde 
bedrag voor de implementatie van 
vroegsignalering. 
3. Geeft de organisatie de opdracht 
geven om voor 1 januari 2021 de 

implementatie van het systeem te 
hebben geregeld. 
 

G Concept Integraal Verkeers- 
en vervoersplan (IVVP), 

ingediende zienswijzen en 
B&W reacti 

O.G. van Leeuwen Het college: 
- Neemt de reacties op de 

ingediende zienswijzen over. 
- Biedt het concept IVVP, 
zienswijzen en reactie daarop aan 
de gemeenteraad aan voor 
accordering. 
 
 

 



 

H Uitvoering motie M1 
Leefbaarheidssubsidie 2020 

O.G. van Leeuwen Het college: 
- Besluit invulling te geven aan de 
motie zoals in de motie verwoord 
met inachtneming van het 
subsidieplafond; 
- Informeert de gemeenteraad door 

middel van bijgevoegde raadsbrief; 
- Stelt de wijk- en dorpsraden van 
dit besluit op de hoogte. 
 

I Art. 42 Busverbinding Zeddam O.G. van Leeuwen Het college stemt in met 

bijgevoegde raadsbrief, welke 
antwoord geeft op de art. 42 vragen 
betreffende de busverbinding 
Zeddam (als onderdeel van het 

VCP). 
 

J Kosten sportpark VV 
Montferland 

G.J.M. Mijnen Aangehouden. Bespreken met de 
portefeuillehouder. 
 

K Principeverzoek nieuwbouw 21 
recreatiewoningen 

Stroombroek 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Verleent in principe met 

toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid 
medewerking aan het verzoek d.d. 
10 november 2020 tot uitbreiding 
van het recreatiepark Stroombroek 
met 21 grote(re) 
recreatiewoningen, een en ander 

overeenkomstig het daarin 
opgenomen ontwerp; 

2. Stemt in met de bijgevoegde 
conceptbrief. 
 

L Deelname VNOG aan 
werkgeversvereniging 

P. de Baat Het college: 
- Neemt kennis van het 
ontwerpbesluit om, na aanpassing 
van de gemeenschappelijke regeling 
VNOG, als VNOG deel te nemen aan 
de op te richten 
Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Veiligheidsregio's 
(WVSV); 
- Deelt aan de VNOG mee dat de 
gemeenteraad geen wensen en 
bedenkingen wenst te uiten op het 
voorgenomen besluit, conform 
bijgevoegde brief. 

- Informeert de gemeenteraad 
hierover via de lijst Ingekomen 
Stukken. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

M Statutenwijziging NV Amphion 
en Muziekschool Oost-
Gelderland. 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college: 
1. Neemt kennis van de brief van 
het Cultuurbedrijf Doetinchem d.d. 
31 augustus 2020 en het daarbij 
behorende Fusieplan Cultuurbedrijf 
Doetinchem waarin de organisatie 

van het cultuurbedrijf wordt 
beschreven wat neerkomt op het 
oprichten van een overkoepelende 
Stichting Cultuurbedrijf in 
combinatie met een bestuurlijke 
fusie.  

2. Gaat, als aandeelhouder van N.V. 
Cultureel Centrum Amphion, 
akkoord met de bijgevoegde 

wijziging van de statuten hetgeen 
betekent dat de Raad van Bestuur 
en de Raad van Commissarissen bij 
Amphion zal bestaan uit dezelfde 

personen die deze functie 
uitoefenen in de op te richten 
Stichting Cultuurbedrijf.  
3. Verleent goedkeuring voor de 
bijgevoegde wijziging van de 
statuten van Stichting Muziekschool 
Oost-Gelderland en de Stichting 

personeel Muziekschool Oost-
Gelderland hetgeen betekent dat:  
-  de Raad van Bestuur en de Raad 
van Commissarissen bij beide 
stichtingen zal bestaan uit dezelfde 
personen die deze functie 

uitoefenen in de op te richting 
Stichting Cultuurbedrijf,  
alsmede het goedkeuringsrecht van 
de gemeente voor wat betreft een 
wijziging van de statuten komt te 
vervallen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

N Heropening Gouden Handen O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. Twee loketten burgerzaken in 
Gouden Handen op de maandagen 
van 17:00 tot 19:00 uur op 
afspraak open te stellen. 
2. De loketten burgerzaken op de 

locatie Didam op twee momenten in 
de week gedeeltelijk te sluiten. 
3. De kosten voor beveiliging in 
Gouden Handen met  jaarlijks € 
22.000 af te ramen voor de jaren 
2021, 2022 en 2023 en te 

betrekken bij de taakstelling op de 
bedrijfsvoering. 
4. Zodra de situatie rondom het 

Coronavirus het toelaat te 
experimenteren met vormen van 
dienstverlening in het kader van de 
"pilot Hollands Kroon" vanuit de 

locatie Gouden Handen. Daarbij de 
Motie communicatie en de invulling 
van WKW betrekken. 
5. Vóór 31-12-2022 een voorstel 
over de definitieve invulling van het 
'servicepunt 's-Heerenberg' voor te 
leggen aan het College. 

 

O Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 1 december 2020. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

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


