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A Besluitenlijst (openbaar) d.d.  
9 februari 2021 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) d.d.          
9 februari 2021 is vastgesteld. 

B Principeverzoek bouwen 
woning achter Peeskesweg 42, 

's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit via bijgaande 
conceptbrief aanvrager te berichten 

dat in principe geen medewerking 
aan het verzoek wordt verleend. 
 

C Raadsinformatiebrief stand van 
zaken implementatie 
Omgevingswet 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met 
bijgevoegde raadsbrief en stelt deze 
ter beschikking van de 

gemeenteraad. 
 

D Artikel 42 vragen lijst Groot 
Montferland 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de beantwoording 
van de gestelde artikel 42 vragen; 
2. Besluit bijgevoegde raadsbrief te 

versturen. 
 

E Aanvraag 
omgevingsvergunning voor 
tijdelijke opslag Hengelderweg 

8 te Didam 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Geen medewerking te verlenen 
aan een tijdelijke (buitenplanse) 

afwijking van het bestemmingsplan 
ten behoeve van een gebruik van 
het buitenterrein voor opslag; 

2. Gevraagde omgevingsvergunning 
te weigeren; 
3. De brief op enkele onderdelen 
aan te passen. 

 

F Principe verzoek PV-weide met 

woning omgeving Laarstraat 
Vethuizen 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit Locis adviseurs 

via bijgevoegde conceptbrief mede 
te delen dat het college geen 
medewerking wenst te verlenen aan 

het verzoek tot de nieuwbouw van 
een woning aan de Laarstraat (gem. 
Montferland) behorende bij een te 
realiseren PV-weide (Laarstraat 

ong.) in de gemeente Oude 
IJsselstreek. 
 

G Beëindigen bedrijfswoning 's-
Heerenbergseweg 4 Stokkum 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de gevraagde 

wijziging van het bestemmingsplan 
Kernen, in overeenstemming met 
de bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing; 

2. Stemt in met het voorschrift op 
de perceelsgrens tussen de              
's-Heerenbergseweg 4 en de         

's-Heerenbergseweg 2 in Stokkum 

een geluidsscherm aanwezig te 
hebben, in overeenstemming met 

de bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing; 
 
 



 

3. Stemt in met de bijgevoegde 
realisatieovereenkomst; 
4. Stemt in met de bijgevoegde 
planschadeovereenkomst. 

 

H Vaststelling 'Wijzigingsplan 

Zeddam, Delweg-
Padevoortseallee' 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 

1. Het wijzigingsplan 'Zeddam, 
Delweg-Padevoortseallee' 
ongewijzigd vast te stellen en in te 

stemmen met het bijbehorende 
zienswijzenverslag; 
2. Geen exploitatieplan vast te 
stellen. 

 

I Inhuur derden Participatiewet M.G.E. Som Het college stemt in met het 

beschikbaar stellen van eenmalig 
(afgerond) € 50.000,-- voor het 
verrichten van tijdelijke 

werkzaamheden. 
 

J Monitoringsrapportage (2020) 

Uitvoeringsagenda Montferland 
Energieneutraal 2030 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college: 

1. Neemt kennis van de 
Monitoringsrapportage van het jaar 
2020 en stelt deze vast; 

2. Besluit de gemeenteraad per 
raadsbrief (bijgevoegd) te 
informeren. 

 

K R&T-uitvoeringsagenda 2021 M.G.E. Som Het college neemt kennis van de 

'R&T-uitvoeringsagenda gemeente 
Montferland 2021' met dien 
verstande dat agenda i.o.m. 
portefeuillehouders wordt 

aangepast. 
 

L Subsidie Stichting Montferland 
Marketing 

M.G.E. Som 1. Stichting Montferland Marketing 
i.o. in 2021 een subsidie te 
verlenen van € 116.625 voor de 

toeristische promotie en marketing 
van Montferland, volgens de door 
de stichting ingediende 
subsidieaanvraag, ten behoeve van 

de begrotingsonderdelen 
'Informatievoorziening', 'Bemande 
T.I.P. 's-Heerenberg' en 

'Arrangementen ondernemers';  
2. Stichting Montferland Marketing 
i.o. geen subsidie te verlenen voor 

de ontwikkeling van wandel- en 
fietsroutes; 
3. De totale subsidie voor 2021 aan 
Stichting Montferland Marketing i.o. 

te verlenen in drie termijnen:         
€ 40.000 in maart 2021, € 40.000 
in juli 2021 en € 36.625 in oktober 

2021. Voorafgaand aan de verlening 
van de termijnen van juli en 
oktober vindt een evaluatie plaats 

tussen de stichting en 
portefeuillehoudende wethouder,                               
 



 

naar aanleiding waarvan de 
wethouder beslist of de volgende 
termijn wordt verleend; 
4. De subsidie vanaf 2022 jaarlijks 

af te bouwen tot een nader te 
bepalen basisbedrag; 
5. De gemeenteraad te informeren 

middels een nog op te stellen 
raadsbrief; 
6. Bovenstaande met dien 
verstande dat inhoud i.o.m. 

portefeuillehouders wordt 
aangepast. 
 

M Ontwerpbestemmingsplan 
'Zandwinning Werfhout' 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit het 
bestemmingsplan 'Zandwinning 

Werfhout' als ontwerp ter inzage 
leggen. Verdere verloop bepalen na 
afloop van de terinzagetermijn. 

Voor de start van de procedure de 
indieners van zienswijzen omtrent 
het voorgaande plan en andere 
belanghebbenden van die 

terinzagelegging op de hoogte 
stellen. De raad via een raadsbrief 
informeren over de komende 

terinzagelegging van het 
ontwerpbestemmingsplan. Een 
concept daartoe is bijgevoegd. 

 

N Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

O Beleidsregels Tonk M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met bijgevoegde 

beleidsregels Tijdelijke 
ondersteuning noodzakelijke 
kosten; 

2. Besluit om een uitgavenplafond 
te hanteren ter hoogte van het door 
het Rijk verstrekte TONK bedrag. 
Dit om het financieel risico van de 

gemeente weg te nemen. 
 

P Corona en 
rechtmatigheidsaspecten 
jaarrekening 2020 

M.G.E. Som Het college besluit de raadsbrief 
aan te passen en de griffie te 
verzoeken de eerdere versie terug 

te nemen en te vervangen door 
deze nieuwe versie. 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

Q Evenementenvisie in relatie tot 
aanpassing APV 

P. de Baat Een eventuele wijziging van de APV 
met betrekking tot de eindtijd laten 
voortkomen uit de nog op te stellen 
evenementenvisie/-beleid. 

 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2021 
 

 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 
 
 

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


