
 

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

gehouden op 12/10/2021 
 
 
 
 
AANWEZIG: 

 
H.H. de Vries     , 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) 
college B&W gehouden op  

5 oktober 2021 
 

H.H. de Vries Besluitenlijst (openbaar) van  
5 oktober 2021 is vastgesteld. 

B Herstel monumentale 
grafmonumenten 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Neemt kennis van de 
inventarisatierapporten over de 

monumentale graven op de 
Martinus begraafplaats in Didam en 
'De Goede Herder' te                    
's-Heerenberg; 
2. Stemt in met het herstel van de 
monumentale graven op genoemde 

begraafplaatsen en 

hiertoe structureel €20.000,-- 
beschikbaar stellen in de begroting 
ingaande 2022 op kostenplaats 
monumenten; 
3. Besluit na herstel van de 
monumenten over te gaan tot 

openen van begraafplaats De Goede 
Herder. 
 

C Frauderisicoinventarisatie- en 
analyse 2021 

M.G.E. Som Het college: 
1. Heeft de frauderisico-
inventarisatie- en analyse 2021 

besproken en vastgesteld; 
2. Besluit later dit jaar nieuwe 
richtlijnen "Onderbouwing 
prestatielevering" op te laten 

stellen; 
c. Besluit de frauderisico-
inventarisatie- en analyse 2021 

beschikbaar te stellen (ter 
informatie) aan de Auditcommissie. 
 

D Toepassen 
afwijkingsmogelijkheid inkoop 

voor tweetal diensten i.h.k.v. 
IKC 's-Heerenberg 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit: 
1. Op basis van artikel 3.15 van het 

inkoop- en aanbestedingsbeleid 
gemeente Montferland 2017 af te 
wijken van de bepaling om diensten 
tot € 214.000,-- nationaal aan te 
besteden; 
2. Aan ABT en VOM de opdracht te 
gunnen voor de doorontwikkeling 

van het IKC in 's-Heerenberg. 
 

E Jaarplan 2021 Verbijzonderde 
Interne Controle 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stelt het jaarplan 2021 
Verbijzonderde Interne Controle 

vast; 
2. Stelt het Normen- en 
Toestingskader 2021 vast;  
 
 
 
 



 

3. Besluit via de Auditcommissie de 
gemeenteraad via een raadsbrief te 
informeren over het Normenkader 
2021 alsmede de opdracht-
verstrekking 2021 aan de 
accountant Baker Tilly. 

 

F Gemeentelijk Water en 
Rioleringsplan GWRP 2022-
2026 

O.G. van Leeuwen Het college besluit: 
1. Het raadsvoorstel en GWRP aan 
de raad voor te leggen ter 
vaststelling; 

2. De opgebouwde voorziening 
mede als dekking in te zetten voor 
de komende jaren. 
 

G Persaangelegenheden H.H. de Vries Besproken. 
 

H Investituur van de Nobele 
Orde van de Papegay 

H.H. de Vries Het college besluit - met toepassing 
van artikel 18 van de ASV -              
€ 1.000,-- subsidie toe te kennen 
voor de investituur van de Nobele 
Orde van de Papegay. 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 19 oktober 2021 
 
 

De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
 
 

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


