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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het College 

van Burgemeester en 
Wethouders d.d. 6 juli 2021 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van 6 juli 
2021 is vastgesteld. 

B Subsidie oranjeverenigingen 
(oranjecomitês) 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit de subsidie aan 
de oranjeverenigingen over 

2020/2021 niet terug te vorderen. 
 

C Update lange termijnplanning, 
openstaande moties en 
toezeggingen 

P. de Baat Het college neemt de update voor 
kennisgeving aan en zal zo nodig 
aanvullingen/wijzigingen 
doorgeven. 

 

D Meicirculaire gemeentefonds 
2021 

M.G.E. Som Het college: 
1. Neemt kennis van de 
mededelingen uit de meicirculaire 
2021; 

2. Besluit de financiële bijstellingen 
te verwerken in de 
bestuursrapportage 2021 en in de 
begroting 2022 (en de bijbehorende 
meerjarenbegroting 2023-2025). 
 

E Incidentele compensatie 
jeugdzorg 2022 

G.J.M. Mijnen Het college: 
1. Neemt kennis van de 
verdeelwijze incidentele middelen 
jeugdzorg; 
2. Besluit de incidentele middelen 
voor 2022 te verwerken in de 

begroting en toe te voegen aan de 
egalisatiereserve voor het sociaal 
domein. 
 

F Herontwikkeling vm Katja-
terrein Lengelseweg 's- 

Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Principe medewerking toe te 

zeggen aan een herziening van het 
bestemmingsplan zodra is voldaan 
aan de voorwaarden genoemd in 
bijgevoegde conceptbrief; 
2. De verzoeker te berichten 
conform bijgevoegde conceptbrief. 
 

G TONK M.G.E. Som Het college stemt in met de 
aanpassing van het verschuiven van 
de einddatum TONK van 1 augustus 
2021 naar 1 oktober 2021 of later 

als het Rijk besluit de TONK 

regeling na 30 september 2021 
wederom te verlengen. 
 

H Situatie speellocatie Pater 
Gerritsenstraat Beek 

O.G. van Leeuwen Het college besluit de Raadsbrief 
aan te bieden aan de raad. 
 

 
 
 



 

I Frictiekosten Sportfondsen 
Didam B.V. 

G.J.M. Mijnen 1. In overeenstemming met de 
exploitatie-overeenkomst tussen 
Sportfondsen Didam B.V. en de 
gemeente Montferland de volgende 
kosten beschouwen als 
frictiekosten, die voor rekening 

komen van de gemeente: Juridische 
kosten, transitievergoedingen en 
doorbetaling salaris na aanzegging; 
2. Totaal aan frictiekosten ten 
gevolge van sluiting van zwembad 
de Hoevert, vaststellen op             

€ 186.214,65; 
3. Frictiekosten betaalbaar stellen 
aan Sportfondsen Didam B.V. 
 

J Vervolg op intentieverklaring 

Super WK wielrennen 2027 

G.J.M. Mijnen Het college: 

1. Neemt kennis van het 

persbericht van TIG Sports, 
Papendal en de Koninklijke 
Nederlandse Wieler Unie (KNWU), 
waarin gemeld wordt dat het zgn. 
Bid niet voldoet aan de eisen van de 
UCI en derhalve het super WK 2027 

niet georganiseerd kan worden in 
dit gebied; 
2. Besluit de gemeenteraad middels 
een Raadsbrief te informeren over 
het Bid voor het UCI Super WK 
2027. 
 

K Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 
 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 20 juli 2021. 

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 

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


