
 

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

gehouden op 21/06/2021. 
 
 
 
 
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 
juni 2021 is vastgesteld. 

B Informeren pers-
gemeenteraad 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de 
raadsbrief om de gemeenteraad te 

informeren over de werkwijze 
'informeren pers en gemeenteraad'. 
 

C Raadsbrief stand van zaken 

invoering Omgevingswet juni 
2021 

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

bijgevoegde raadsbrief en stelt deze 
via de Griffie ter beschikking van de 

Raad. 
 

D Raadsbrief financiele 
consequenties de Hoevert 
 

M.G.E. Som Retour college 29 juni. 

E Aanwijzingsbesluit 
Woningstichting Plavei 

P. de Baat Het college:  
- Wijst woningstichting Plavei aan 
als derde waarmee rechtstreeks uit 
de BRP uitwisseling van gegevens 
plaatsvindt. 
- Legt deze uitwisseling van 

gegevens nader in een convenant 
vast dat door beide partijen wordt 
ondertekend. 

 

F Evaluatie Hulp bij het 

huishouden en wasvoorziening 

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

evaluatie Hulp bij het huishouden 
en wasvoorziening, inclusief 
tekstuele aanpassing, af te 
stemmen met de 
portefeuillehouder. 
 

G Publiekversie Verbindend 
Kader 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met:  
-Publiekversie Verbindend Kader; 
-Raadsbrief publiekversie 
Verbindend Kader, incl enkele 
tekstuele aanpassingen. 
 

H Jaarverslag Sociale Raad 
Montferland 2020 

G.J.M. Mijnen Het college: 
- Neemt kennis van het jaarverslag 

2020; 
- Bedankt de Sociale Raad 
Montferland voor de betrokkenheid 
en de inzet in 2020. 

 

I Algemene Vergadering 
cooperatie Agem 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college neemt kennis van de 
agenda en bijlagen van de 
Algemene Vergadering van de 
coöperatie Agem van 23 juni 2021. 
 

 
 
 
 



 

J Aanpassing kansenkaart 
speelbeleid 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met de 
wijziging op de kanskaart bij 
“kloosterpark/kerk/sportvelden/sch
ool” in Loil naar het “schoolplein in 
Loil”, dit omdat het draagvlak 
vanuit deburgers uit Loil heeft en 

het budgetneutraal kan. De 
kanslocatie 
“kloosterpark/kerk/sportvelden/sch
ool” komt hiermee te vervallen. 
 

K Uitvoeringsplan en rapportage 
Verbindend Kader 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met raadsbrief 
uitvoeringsplan en rapportage 
Sociaal Domein, met inachtneming 
van enkele tekstuele aanpassingen. 

 

L Uitvoeringsprogramma IVVP 

ter informatie aanbieden aan 
de raad 
 

O.G. van Leeuwen Het college stemt in met 

bijgevoegde raadsbrief. 

M Verbouwen van een garage tot 
woning a/d Kerkweg Zeddam 

W.J.A. Gerritsen Het college verleent met toepassing 
van de inherente 

afwijkingsbevoegdheid en op grond 
van artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 2 juncto artikel 4, lid 9 van 
bijlage II van het Bor buiten beleid 
medewerking te verlenen aan het in 
afwijking van het bestemmingsplan 
gebruiken van het aan te kopen 

gedeelte van het perceel met 
kadastraal nummer E 2579 in 

Zeddam voor wonen. 
 

N Vaststelling 2e wijziging 

Legesverordening 2021 

M.G.E. Som Het college stelt de 2e wijziging van 

de Legesverordening 2021 vast en 
publiceert daarna op 
www.officielebekendmakingen.nl. 
 

O Verklaring van geen 
bedenkingen wooneenheden 

Kollenburgweg 4-6 Didam / 
landschappelijk i 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met het 
gewijzigde inpassingsplan d.d. 2 

juni 2021;2. raad via bijgevoegd 
raadsvoorstel (opnieuw) voorstellen 
tot het afgeven van de ontwerp 
VVGB om daarmee met een 
omgevingsvergunning af te kunnen 
wijken van het bestemmingsplan 
voor de eerder in strijd met de 

omgevingsvergunning gebouwde 

wooneenheden aan de 
Kollenburgweg 4, 4a, 4b, 6, 6a en 
6b te Didam;3. na afgifte van de 
ontwerp VVGB afwijkingsprocedure 
(ex artikel 2. Start 12 lid 1 sub a 

onder 3 Wabo) op door ter inzage 
leggen van het voornemen tot 
afwijken. 
 
 
 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/


 

P Vaststelling bestemmingsplan 
'Buitengebied, herziening 
Doetinchemseweg 75 te 
Didam' 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
-  Stelt de raadvoorstellen het 
bestemmingsplan 'Buitengebied, 
herziening Doetinchemseweg 75 te 
Didam' vast; 
-  Stelt aan de raad geen 

exploitatieplan voor. 
 

Q Vaststelling ontwerp-
herstelplan corona "Beter in 
Montferland" 

P. de Baat - Het college stelt aan de 
gemeenteraad voor het bijgevoegde 
ontwerpherstelplan Corona vast te 

stellen en hiertoe bijgevoegd 
raadsvoorstel vaststellen; 
- Het college verzoekt aan de 
agendacommissie dit voorstel te 

agenderen voor de beeldvormende 
sessie op 8 juli a.s. 
 

R Gevolg tussenuitspraak ABRvS 
26-5-'21 Lidl 's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met het 
bijgevoegde raadsvoorstel om het 
bestemmingsplan Emmerikseweg 1-
5, ’s-Heerenberg gewijzigd vast te 
stellen door toepassing van de 

bestuurlijke lus. 
 

S Stand van zaken koersbepaling P. de Baat Het college stemt in bij bijgevoegde 
raadsbrief (met inachtneming van 
een tekstuele aanpassing) en deze 
toezenden aan de gemeenteraad. 

 

T Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 

 

 

 
 
 
Vastgesteld in de vergadering van 29-06-2021. 
 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 

 


