Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris
Afwezig

14-05-2019
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven en drs. K. Peters
J.M.G. Smits-de Kinkelder
S. Doorenbos MSc

1

Opening

2

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering
Besluit
1. De besluitenlijsten van 7 mei 2019 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Besluit op bezwaar omgevingsvergunning singletrack mountainbikepaden.
Besluit
1. De bezwaarschriften van de bezwaarmakers 1 tot en met 21 niet ontvankelijk te
verklaren;
2. Het bezwaarschrift van bezwaarmaker 23 ongegrond te verklaren;
3. Het besluit van 9 oktober 2018 in stand te laten conform het advies van de
commissie bezwaarschriften.

3.2

Brief Enexis Update Schaarste
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.3

Magazine Avalstroom ARN voorjaar 2019
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.4

Rapportage duurzame projecten energie-inkoop ARHI
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.

3.5

Jaarstukken MARN
Besluit
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 en het nog te bestemmen
rekeningresultaat te bestemmen tot uitkering aan de deelnemende gemeenten op basis
van inwonertallen en dit bedrag in te brengen ten voordele van de post Vuilophaal- en
afvoer;
2. In te stemmen met de eerste wijziging van de begroting 2019, en de begroting 2020
met Meerjarenraming 2021-2023 van de MARN;
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3. De raad te informeren conform bijgaand concept raadsmemo.
3.6

Onderzoeksrapport Panteia 'Naar een krachtige arbeidsmarkt voor het Rijk van
Nijmegen'
Besluit
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Naar een krachtige arbeidsmarkt voor
het Rijk van Nijmegen’ van onderzoeksbureau Panteia;
2. De raad met bijgaand raadsmemo te informeren;
3. De raad mee te delen dat uw college hier graag met de raad over in gesprek wil
gaan en aan te bieden daarvoor een bijeenkomst te verzorgen.

3.7

Reactie op gebruik Xentari
Besluit
1. Memo voor kennisgeving aan te nemen;
2. Op onze gemeentelijke website en in Ter Sprake een informatief artikel opnemen.

3.8

Samenwerking maatschappelijke opvang
Besluit
1. Positief aan de gemeenteraad te adviseren om ook na 2021 regionaal samen te
blijven werken met betrekking tot specialistische opvangvoorzieningen zoals De
Hulsen;
2. Bijgevoegd raadsvoorstel ter besluitvorming aan te bieden aan de gemeenteraad.

3.9

Jaarrekening 2018 en begroting 2020 GO regio Arnhem-Nijmegen
Besluit
1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2018 GO;
2. Raad adviseren een zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept
jaarrekening 2018 GO conform de bijgevoegde concept brief;
3. Kennis te nemen van de kaders 2020 en de concept begroting 2020 van het GO;
4. Raad adviseren geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2020
GO;
5. Raadsvoorstel en concept zienswijze aanpassen; passage opnemen over onze
positie binnen de regio A/N en het GO.

3.10

Normenkader 2018
Besluit
1. Het 'Normenkader 2018' vast te stellen.

3.11

Concept-zienswijze VRLN jaarrekening 2018 en begroting 2020
Besluit
1. Middels bijgevoegd raadsvoorstel de raad te verzoeken een zienswijze in te dienen
op de jaarrekening 2018 en begroting 2020 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

3.12

Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 MGR
Besluit
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018, ontwerpbegroting 2020 inclusief de
meerjarenplanning 2021-2023 en bijstelling van de begroting 2019 MGR;
2. Kennis te nemen van het advies van de adviesfunctie GR over deze financiële
stukken;
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3. Raad adviseren bijgevoegde zienswijze in te dienen.
4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 mei 2019

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