
 

 

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

gehouden op 20/04/2021. 

 
 
 
 

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  
13 april 2021 is vastgesteld. 

B Update lange termijnplaning, 
moties en toezeggingen 
 

P. de Baat Aanpassingen zullen worden 
doorgevoerd. 

C Vervolg Ruimte voor nieuwe 
vormen van begraven in de 
gemeente Montferland 

 

W.J.A. Gerritsen Retour college na afstemming 
portefeuillehouder. 

D Tweede halfjaarrapportage 

2020 Bedrijventerrein West 
Achterhoek 

W.J.A. Gerritsen Het college neemt kennis van de 

tweede halfjaarrapportage 2020 
Samenwerking Bedrijventerreinen 
West Achterhoek en geleidt deze 
rapportage ter kennisname door 

aan de gemeenteraad door deze op 
de lijst ingekomen stukken te 
plaatsen. 

 

E Distributiecentrum 

Transportweg te 's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college verleent de gevraagde 

omgevingsvergunning met 
toepassing van in het advies 
genoemde afwijkingsbevoegdheid. 

 

F Besluit maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 

Montferland 2021 en PGB 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning en 

jeugdhulp Montferland april 2021. 
 

G Ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening 
Doetinchemseweg 75 te 

Didam' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met het bijgevoegde 
ontwerp bestemmingsplan 

'Buitengebied, herziening 
Doetinchemseweg 75 te Didam'; 
2. Neemt kennis van het 
voornemen tot het vaststellen van 

een hogere grenswaarde geluid 
voor het op te richten woongebouw; 
3. Stemt in met de bijgevoegde 

concept realisatieovereenkomst; 
4. Legt het ontwerp 
bestemmingsplan en voornemen 

vaststellen hogere grenswaarde 
geluid, ter inzage. 
 

H Principeverzoek 
functiewijziging Eltenseweg 7 
te Stokkum 

W.J.A. Gerritsen Het college verleent in principe 
medewerking aan de 
functiewijziging van 'horeca' naar 

'wonen' voor de locatie Eltenseweg 
7 te Stokkum (op grond van artikel 

2.12 lid 1 onder a onder 2º Wabo, 

juncto artikel 4 van Bijlage II Bor). 
 
 

 
 



 

I Subsidieregeling 
ondersteuning 
gemeenschapsvoorzieningen 
provincie Gelderland 

O.G. van Leeuwen Het college neemt kennis van het 
feit dat de aanvraag van de 
gemeente op basis van de 
provinciale subsidieregeling 

ondersteuning 
gemeenschapsvoorzieningen 
volledig is gehonoreerd. 

Bijgevoegde concept-beschikkingen 
verzenden aan de 
dorpshuisbesturen die een 
projectvoorstel hebben ingediend. 

 

J Prestatieafspraken 

maatschappelijke instellingen 
Corona 

G.J.M. Mijnen Het college: 

1. Stemt in met afwijkende invulling 
van de prestaties 2020 van GGNet 
Preventie, De Stadskamer, Sensire 

Sociaal Raadsliedenwerk en Welcom 
in verband met de Corona-
maatregelen. 

2. Vordert subsidie 2020 bij 
genoemde organisaties niet terug 
omdat vanwege Corona niet aan de 
voorwaarden kon worden voldaan. 

 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 

 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 28 april 2021. 

 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 

 
 
 

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


