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A Besluitenlijst (openbaar) 
college B&W gehouden op  
28 september 2021 
 

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

B Diverse raadsvragen PvdA W.J.A. Gerritsen De vragen zijn uitgezet in de 
organisatie en door de behandelend 
medewerkers beantwoord. Het 
college stelt de bijgevoegde 
concept-raadsbrief waarin deze 
antwoorden zijn verwerkt vast en 
besluit deze te verzenden aan de 

griffie. 
 

C Verstedelijkingsstrategie 
Groene Metropoolregio 

W.J.A. Gerritsen Het college: 
1. Stemt in met de werkwijze en 

het principe van nadere 
gebiedsuitwerkingen (deel 2); 

2. Besluit de gebiedsuitwerking in 
samenwerking met de gemeenten 
in de Liemers uit te werken. 
3. Besluit de Verstedelijking-
sstrategie (concept, 30 juni 2021) 
voor te leggen aan de 

gemeenteraad met het voorstel - 
met inachtneming van enkele 
tekstuele aanpassingen: 
a.  Het Verstedelijkingsconcept 
(deel 1) vast te stellen als basis 
voor de verdere samenwerking met 
de partners (rijk, regio’s en 

provincies) op het gebied van 

verstedelijking, economie, 
bereikbaarheid, groen en 
leefbaarheid; 
b.  De ontwerpprincipes van dit 
concept door te vertalen naar het 
eigen lokale omgevingsbeleid. 

 

D Subsidievaststelling 2020 
Stichting Liemers Kunstwerk! 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college: 
1. Stelt de budgetsubsidie 2020 van 
Stichting Culturele Voorzieningen in 
de Liemers Kunstwerk! vast op       

€ 151.257,--; 
2. Besluit incidentele compensatie 
te verlenen van € 5.000,-- i.v.m. 
geleden coronaschade 2020. 
 

E Raadsvoorstel vaststellen 

Verordening op de 
gemeentelijke 
adviescommissie cultureel 
erfgoed Montferland 

J.H.M. van 

Halteren 

Het college besluit de 

gemeenteraad voor te stellen om de 
Verordening op de gemeentelijke 
adviescommissie cultureel Erfgoed 
(Erfgoedcommissie Montferland) 
vast te stellen. 
 

F Vaststelling Milieuprogramma 
2021 

W.J.A. Gerritsen Het college stelt het 
Milieuprogramma 2021 vast en 
besluit het ter kennisname aan te 
bieden aan de gemeenteraad via de 
lijst ingekomen stukken (cat. B.). 
 



 

G Subsidievaststelling 2020 
Bibliotheek Montferland 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college stelt de subsidie 2020 
aan Stichting Bibliotheek 
Montferland vast op € 700.924,--. 
 

H Intekenen op de regionale 
opgaven Groene 
Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1.Neemt kennis van de vijf 
opgaveovereenkomsten gebaseerd 
op de Regionale Agenda 2022 
Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen; 
2.Besluit de gemeenteraad, onder 

uitdrukkelijk voorbehoud van de 
uitkomst "Koersbepaling regionale 
samenwerking" voor te stellen: 
a. Kennis te nemen van de 

Regionale Agenda 2022 Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
en van de hierin opgenomen vijf 

opgaven; 
b. Te besluiten deel te nemen aan 
drie opgaven, te weten Verbonden 
regio, Productieve regio en Groene 
Groeiregio; 
c. Het college van burgemeester en 

wethouders opdracht te geven om 
daartoe de bijgevoegde 
opgaveovereenkomsten Verbonden 
regio, Productieve regio en Groene 
Groeiregio af te sluiten en te 
ondertekenen. 
3. Besluit het raadsbesluit tekstueel 

aan te passen. 
 

I Gezamenlijke Aanbesteding 
publieke laadinfrastructuur 
voor elektrische auto's 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1. Bijgevoegde 
samenwerkingsovereenkomst aan 
te gaan met de provincie Overijssel 

op gebied van openbare 
laadinfrastructuur, waarin de 
volgende afspraken zijn vastgelegd: 
a. Provincie Overijssel mandaat en 
volmacht te verlenen om namens 
de gemeente een openbare 

Europese aanbesteding te 
organiseren ten behoeve van alle 
deelnemende gemeenten, inclusief 
alle daarvoor te nemen besluiten. 
Tevens wordt provincie Overijssel 

gemachtigd tot het ondertekenen 
van de concessieovereenkomst.  

b. Provincie Overijssel mandaat en 
volmacht te verlenen om namens 
de gemeente het contract-
management met de concessie-
houder te voeren gedurende de 
looptijd van de concessie-
overeenkomst.  

c. Provincie Overijssel mandaat en 
volmacht te verlenen om namens 
de gemeente de plaatsings- en 
exploitatietermijn te verlengen, 



 

conform de verlengingsopties in het 
Beschrijvend Document. De 
provincie treedt hierover uiterlijk 6 
maanden voor het aflopen van de 
plaatsings- en exploitatietermijn in 
overleg met de gemeente.   

d. Provincie Overijssel mandaat en 
volmacht te verlenen voor indien 
nodig het inzetten van de optie om 
een concessievergoeding te innen 
bij concessiehouder. De 
concessievergoeding wordt gebruikt 

voor het beheer en onderhoud van 
de plankaarten, aanvraagportaal, 
monitoringssysteem en 

contractmanagement voor de 
periode na 2023 door de provincie 
Overijssel. De provincie treedt 
hierover uiterlijk 6 maanden voor 

het invoeren van de 
concessievergoeding in overleg met 
de gemeente. 
2. De overeenkomst met Allego op 
te zeggen; 
3. Bovenstaande besluiten ter 
kennisgeving middels bijgevoegde 

raadsbrief via de lijst ingekomen 
stukken aan de gemeenteraad aan 
te bieden. 
 

J Afvalinzameling Plastic, 

Metalen en Drankenkartons 
(PMD) in gemeentehuis c.a. 

O.G. van Leeuwen Het college besluit de wijze van 

afvalinzameling in het 
gemeentehuis c.a. aan te passen en 
daarbij in te zetten op het 
meermaals communiceren over de 
gewenste manier van afvalscheiding 
door het personeel. 
 

K Persaangelegenheden H.H. de Vries  Besproken. 
 

L Portefeuille burgemeester H.H. de Vries Het college besluit: 
1. In te stemmen met de 

portefeuilleverdeling; 
2. De gemeenteraad te informeren 
via raadsbrief; 
3. Burgemeester De Vries neemt de 
bestuurlijke vertegenwoordigingen 
over. 

 

 
Vastgesteld in de vergadering van 12 oktober 2021 
 
 
De secretaris,   De burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
drs. M.J.J. Wagener  H.H. de Vries 


