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A Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het college 

van burgemeester en 
wethouders van 31 augustus 
2021 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van        
31 augustus 2021 vastgesteld. 

B Perceel Het Wijdeveld 30, 

Kilder 

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

1. Het bijgevoegde 
ontwerpbestemmingsplan voor de 
realisatie van een vrijstaande 
woning aan de achterzijde van het 

perceel Het Wijdeveld 30 te Kilder; 
2. De bijgevoegde 
realisatieovereenkomst; 

3. De bijgevoegde 
planschadeovereenkomst; 
4. De bijgevoegde informatiebrief 
aan de raad. 
 

C Raadsvoorstel besluiten ter 
implementatie van de 
Omgevingswet 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit bijgevoegd 
raadsvoorstel ter vaststelling voor 
te leggen aan de gemeenteraad. 
 

D Concept rapport 
"Participatiekader gemeente 

Montferland" 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Stemt in met dit concept 

eindrapport "Participatiekader 
gemeente Montferland"; 

2. Besluit dit rapport op grond van 
de Inspraakverordening gedurende 
6 weken voor een ieder ter inzage 
te leggen (o.b.v. afdeling 3:4 Awb); 
3. Besluit na de ter inzagelegging 

het rapport verder te verbeteren 
aan de hand van de ontvangen 
reacties; 
4. Besluit het bedrag van               
€ 113.000,00 structureel te 
betrekken bij het nieuw beleid in de 

begroting 2022 - 2025. 
 

E Zienswijze verkoop complex 
Gouden Handen,  
's-Heerenberg 

W.J.A. Gerritsen Het college besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te 
geven ten aanzien van de 
voorgenomen verkoop van het pand 

Gouden Handen in ’s-Heerenberg; 
2. Woonzorg Nederland op de 
hoogte te stellen van het besluit 
door middel van de bijgevoegde 
brief. 
 

F Aanbesteding trapliften G.J.M. Mijnen Het college stemt in met: 
1. De Europese aanbesteding voor 
de levering, installatie, verwijderen 
en onderhouden van trapliften voor 
de gemeenten Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doesburg, 

Doetinchem, Montferland,           



 

Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 
Winterswijk; 
2. De gemeente Aalten en de 
gemeente Doetinchem het mandaat 
te verlenen om deze aanbesteding 
uit te voeren. 

 

G Voorkeursrecht DocksNLD-2 - 
deel ondersteunende functies - 
beantwoording vragen 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de voorgestelde 
beantwoording van vragen en deze 
beantwoording door te zetten aan 

de indieners van deze vragen; 
2. Besluit de vragen met 
bijbehorende beantwoording ter 
kennisname door te zetten aan de 

gemeenteraad. 
 

H Besluitenlijst (openbaar) van 
de vergadering van het college 
van burgemeester en 
wethouders van 3 september 
2021 
 

P. de Baat Besluitenlijst (openbaar) van          
3 september 2021 vastgesteld. 

I Persaangelegenheden 
 

P. de Baat Besproken. 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 14 september 2021 

 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

 
 
 

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


