
 

 

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

gehouden op 05/01/2021. 

 
 
 
 

AANWEZIG: 
 
mr. P. de Baat MPM    , voorzitter 

 
drs. M.J.J. Wagener    , gemeentesecretaris 
 

W.J.A. Gerritsen    , wethouder 
 
J.H.M. van Halteren    , wethouder 
 

M.G.E. Som     , wethouder 
 
G.J.M. Mijnen     , wethouder 

 
O.G. van Leeuwen    , wethouder 
 

 
 
AFWEZIG: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

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

Wethouders 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van 15 
december 2020 is vastgesteld. 

B Wijzigingsverordening APV 
Montferland 2021 

P. de Baat Aangehouden. 
 
 

C Managementletter 2020 M.G.E. Som Het college: 
- Stemt in met de 
managementletter 2020 alsmede de 

getroffen en te treffen maatregelen; 
- Legt de Managementletter ter 
informatie voor aan de 

Auditcommissie. 
 

D Aangepaste financiering 

warmtenet Bloemenbuurt 

W.J.A. Gerritsen Het college: 

1. Zet onze ontwikkelkosten van  
€ 80.000,- in voor financiering van 
het warmtenet en dit bedrag 

onttrekken aan de reserve 
Klimaatmiddelen; 
2. Informeert de raad middels 

bijgevoegde raadsbrief. 
3. Verzoekt de raad deze raadsbrief 

te voegen bij de besluitvorming 
over dit thema in de gemeenteraad 

op 14 januari. 
 

E Bekostiging gevelherstel 
Schouwburg Amphion 
 

J.H.M. van 
Halteren 

Aangehouden. 

F Parkeerverbod en -
vergunningzone 

Montferlandsestraat 

O.G. van Leeuwen Het college gaat akkoord met het 
verkeersbesluit voor een 

parkeerverbod en -vergunningzone. 
 

G Aanpassing 

parkeervergunningzone 
Stadsplein in 's-Heerenberg 

O.G. van Leeuwen Het college gaat akkoord met de 

aanpassing van de grenzen van de 
parkeervergunningzone. 
 

H Bp. Parapluherziening Wonen 
en Horeca, uitspraak Raad van 

State 

W.J.A. Gerritsen Het college brengt de uitspraak van 
de Raad van State via de Griffie ter 

kennisname van de raad. 
 

I Frauderisicoinventarisatie en -
analyse 2020 

M.G.E. Som Het college: 
1. Heeft de 
frauderisicoinventarisatie en -
analyse 2020 besproken en 

vastgesteld; 
b. Stelt deze beschikbaar (ter 
informatie) aan de Auditcommissie. 

 
 
 

 
 
 



 

J Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 

Vastgesteld in de vergadering van 12 januari 2021. 

 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

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

 


