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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 24-05-2022 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Raadzaal 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouder  T. Herings, F. Dillerop en H. Rodoe 

Secretaris 

 

drs. W. Mariman 

 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst van 17 mei 2022 vast te stellen. 

 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen 

Besluit: 

1. De raad voor te stellen in te stemmen met de jaarrekening 2021 incl. 

resultaatsbestemming en bijgaande zienswijze in te dienen. 

2. In te stemmen met de bijgestelde begroting 2022 en de ontwerpbegroting 2023, 

bijgaande zienswijze in te dienen en tevens de raad hiervan op de hoogte te stellen. 

3. De meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen. 

4. Voornoemde zienswijzen in één brief van college en raad te vervatten. 

 

Toelichting: 

In het raadsvoorstel worden enkele wijzigingen doorgevoerd. 

 

3.2 

 

Programma Informatieveiligheid 

Besluit: 

1. Het programma informatiebeveiliging vast te stellen waarmee we de basis voor 

informatieveiligheid op orde houden en een extra stap zetten in de richting van 

monitoring, detectie en preventie. 

2. Het budget voor dit programma vast te stellen op € 6.000 in 2022, € 14.000 in 

2023, € 16.000 in 2024 en structureel € 18.500 vanaf 2025, onder voorbehoud 

van besluitvorming van de gemeenteraad. 

3.3 

 

Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie bezwaarschriften 

Besluit: 

1. De heer mr. J.W.M. Litjens voor te dragen voor herbenoeming tot voorzitter van de 

commissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022. 

2. De heer drs. M.P. Zee voor te dragen voor herbenoeming tot lid/ plv. voorzitter van 

de commissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022. 

3. De heer M. Lammerschop voor te dragen voor herbenoeming tot lid/ plv. voorzitter 
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van de commissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022. 

4. Mevrouw mr. C.A. Murray voor te dragen voor herbenoeming tot lid/plv. voorzitter 

van de commissie bezwaarschriften met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022. 

 

3.4 Raadsmemo Anders inzamelen 

Besluit: 

De raad via bijgaand memo informeren over de voorbereidingen van het 

Grondstoffenplan en de opstartfase van ‘pilots’ Anders inzamelen. 

 

3.5 

 

Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR MARN 

Besluit: 

Aan de raad voor te stellen: 

1. De zienswijze over voorliggende jaarrekening 2021, begroting 2023 en de 

meerjarenraming 2024-2026 van de GR MARN vast te stellen, waarin we 

aangeven : 

1.1 In te stemmen met de concept Jaarrekening 2021 van de GR MARN onder 

voorbehoud van een juiste verwerking van de BTW op de schadeclaim van de ARN in 

verband met de uittreding van gemeente West Maas en Waal uit de GR MARN; 

1.2 In te stemmen met het voorstel om het te bestemmen resultaat van € 114.016 toe 

te voegen aan de winstreserve; 

1.3 In te stemmen om de vrijval over 2021 uit de bestemmingsreserve "uitkering 

gemeenten" van € 451.746 aan gemeenten uit te keren in twee delen (juli en oktober 

2022); 

1.4 In te stemmen met de concept Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 

op voorwaarde dat het Algemeen Bestuur toeziet dat de aangegeven aanpassingen 

van de Adviesfunctie in de meerjarenbegroting 2023 correct worden doorgevoerd; 

2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de GR MARN met de zienswijzen vast 

te stellen. 

Toelichting: 

Portefeuillehouder is wethouder Rodoe 

 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022 

 

 

 
 

  drs. W. Mariman                                                     mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 
 


