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Openbare besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 23-06-2020 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Kamer gemeentesecretaris 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouders  G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke 

Secretaris 

 

J.M.G. Smits-de Kinkelder 

 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 16 juni 2020 vast te stellen. 

 
3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Appel actie basisscholen 

Besluit 

1.  Voor kennisgeving aan te nemen en medewerking te verlenen. 

 

3.2 

 

Onderhoud wandelroutenetwerk 

Besluit 

1. Met het opnemen van een jaarlijkse bijdrage van € 2.000 voor het onderhoud van 

het wandelroutenetwerk, in te stemmen; 

2. Structurele bijdrage ad € 2.000 te  verwerken in de Zorap. 

 
3.3 

 

Raadsmemo Update Tabel Verduurzaming 

Besluit 

1.  Het raadsmemo 'Update Tabel Verduurzaming' vast te stellen. 

 

3.4 

 

Raadsmemo corona-crisis nummer 10 

Besluit 

1.  Met het raadsmemo Corona-crisis nr. 10 in te stemmen. 

 

3.5 

 

Deelovereenkomsten en subsidies jeugdhulp met verblijf 2020 

Besluit 

1.  Met de contracterings-afspraken die door de regio zijn gemaakt met de zeventien 

jeugdzorgaanbieders voor Jeugdzorg met Verblijf en de vier Gecertificeerde 

Instellingen jeugdbescherming en jeugdreclassering, in te stemmen; 

2.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen te 

mandateren om de zeventien deelovereenkomsten met de jeugdzorgaanbieders voor 

Jeugdzorg met Verblijf en de vier subsidie-uitvoeringsovereenkomsten voor de vier 

Gecertificeerde Instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering vast te stellen 

en te ondertekenen met de mogelijkheid tot ondermandaat; 

3.  De kosten van jeugdhulp met verblijf en van de betalingsovereenkomsten met niet-
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gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, in totaal €490.000 voor de gemeente Mook en 

Middelaar, ten laste te brengen van de begrotingsposten Maatwerk 18- /Pleeg- en 

Residentiele Jeugdzorg; 

4.  Vast te stellen om bij incidentele plaatsingen bij niet-gecontracteerde 

jeugdhulpaanbieders een betalingsovereenkomst aan te gaan; 

5.  Het totaalbedrag van de vier subsidies op de jeugdbescherming en 

jeugdreclassering voor de gemeente Mook en Middelaar vast te stellen op € 123.000 

en ten laste te brengen van Geëscaleerde Zorg 18- /Jeugdbescherming-

Jeugdreclassering; 

6.  De afspraken rondom regionale verevening voor 2020 vast te stellen voor 

Jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdhulp met verblijf en het Landelijk 

Transitie Arrangement; 

7.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen te 

mandateren om uitgaven te doen voor het regionale deel van het Transformatieplan 

Jeugdhulp met verblijf & Zorg en veiligheid ‘Zoveel mogelijk thuis’; 

8.  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen te 

mandateren om de samenwerkingsovereenkomst Overleg Passende Hulp (OPH) Rijk 

van Nijmegen vast te stellen en te ondertekenen met de mogelijkheid tot onder 

mandaat. 

 

3.6 

 

Strategische agenda 

Besluit 

1.  Voor kennisgeving aan te nemen; 

2.  De vastgestelde bijlage bij het raadsvoorstel ivm Corona voor wat betreft de 

planning aan te passen. 

 

3.7 

 

Opdrachtverlening TVAN 

Besluit 

1.  De brief, waarin we TVAN op de hoogte stellen hoe we de opdracht aan TVAN 

vanuit het Rijk van Nijmegen voor het jaar 2021 vormgeven, vast te stellen; 

2.  Met deze brief kenbaar te maken dat we voornemens zijn via de GR een 

subsidieverleningsbesluit te nemen in oktober 2020 met hierin genoemd aan welke 

voorwaarden de activiteiten die wij willen subsidiëren dienen te voldoen; 

3.  De wens kenbaar te maken om in 2021 in totaal € 1,13 per inwoner beschikbaar te 

stellen voor toeristische marketing en promotie van het Rijk van Nijmegen; 

4.  Van dit bedrag wordt € 0,88 ingezet voor destinatiepromotie, -management en 

productontwikkeling door Toerisme VAN; Ten minste 80% van dit bedrag dient te 

worden besteed aan destinatiepromotie; De Uitvoeringsagenda Vrijetijdseconomie die 

wordt opgesteld in overleg met de regio Arnhem-Nijmegen is bij de inzet van deze 

middelen leidend; In deze Uitvoeringsagenda wordt onderscheid gemaakt tussen de 

verschillende schaalniveaus in de regio: Arnhem-Nijmegen, Rijk van Nijmegen en de 

gemeente; 

5.  Het resterende bedrag van € 0,25 per inwoner in te zetten voor gastheerschap 

binnen het Rijk van Nijmegen; Hiervoor een plan op te stellen. 
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4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

 Sluiting 

  Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 30 juni 2020 

 

 

 
 

 J.M.G. Smits-de Kinkelder                                      mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 
 


