
 

 
 
Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders 
gehouden op 06/07/2021. 
 
 
 
 
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  
29 juni 2021 is vastgesteld. 

B Vragen Rob Mos en PvdA W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Beantwoordt de art. 47 RvO 
vragen van raadslid Rob Mos en 
PvdA volgens bijgevoegde concept 
raadsbrief; 
2. Verzoekt de griffie om zorg te 
dragen voor verzending van de 
raadsbrief. 
 

C Ontwerp bestemmingsplan 
'Buitengebied, Braamtseweg 
14 Kilder en Ompertsestraat 
13 Azewijn 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met het ontwerp 
bestemmingsplan 'Buitengebied, 
Braamtseweg 14 Kilder en 
Ompertsestraat 13 Azewijn'; 
2. Legt het ontwerp 
bestemmingsplan ter inzage. 
 

D Bouwen van een extra woning 
achter de woning a/d 
Kastanjelaan 17 Stokkum 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1.  Verleent in principe geen 
medewerking aan het wijzigen van 
de huidige bestemming van (een 
deel van) het perceel achter de 
woning a/d Kastanjelaan 17 in 
Stokkum, kadastraal bekend als 
Bergh sectie F nummer 2144 naar 
'Wonen' om er de bouw van een 
extra woning mogelijk te maken; 
2. Informeert verzoeker middels 
bijgevoegde conceptbrief dat er aan 
het verzoek geen medewerking 
wordt verleend. 
 

E Contract Jeugdbescherming/JR 
2022e.v. GVJB 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 
1. De inkoopleidraad 
aanmeldingsprocedure conform 
open house, raamovereenkomst 
gecertificeerde instellingen en 
bijbehorende bijlagen, voor de 
nieuwe inkoop van 
jeugdbescherming en 
jeugdreclassering per 1 januari 
2022; 
2. Het regionaal publiceren van de 
inkoopleidraad, raamovereenkomst 
en bijbehorende bijlagen uiterlijk 9 
juli 2021 via een openhouse 
procedure. 
 
 
 
 
 



 

F Reactie op Regionale Agenda 
en andere documenten Groene 
Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen 

P. de Baat Het college verstuurt de 
bijgevoegde brief, inhoudende de 
schriftelijke reactie van uw college 
naar aanleiding van een aantal 
documenten van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 
zoals verzocht, naar het dagelijks 
bestuur van deze regio. 
 

G Verzoek voor ondersteuning na 
inbraak bij EHBO vereniging ’s-
Heerenberg-Stokkum 

G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Neemt kennis van van de brief 
met het verzoek voor ondersteuning 
van de EHBO vereniging ’s-
Heerenberg-Stokkum naar 
aanleiding van een inbraak in hun 
clubgebouw;  
2. Besluit om één AED aan te 
schaffen en een éénmalige bijdrage 
van €1.500 uit de tijdelijke 
subsidieregeling coronasteun toe te 
kennen;   
3. Informeert EHBO vereniging ’s-
Heerenberg-Stokkum over het 
besluit door bijgevoegde brief. 
 

H Accountantsverslag en 
controleverklaring jaarstukken 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M.G.E. Som Voor kennisgeving aangenomen. 

I Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 13 juli 2021. 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 
 


