Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

22-09-2020
9:00 - 13:00
Raadzaal, voltallig college
Burgemeester mr. drs. W. Gradisen
G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke
J.M.G. Smits-de Kinkelder

1

Opening

2.1

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering
Besluit
1. De openbare besluitenlijst van 15 september 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Tussenrapportage MGR januari-juni 2020
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen;
2. Memo aan het college uit te brengen waarbij een nadere inhoudelijke duiding van
de cijfers voor onze gemeente wordt opgenomen.

3.2

Verhogen tarief spec. begeleiding en verlengen blok B en C1
Besluit
1. Kennis te nemen van de verlenging van de overeenkomst Ambulante Wmo 2015 en
Jeugdhulp voor 2021 en 2022 (exclusief gemeente Wijchen);
2. Het tarief voor specialistische begeleiding Wmo en Jeugdhulp per 2021 te verhogen
van € 67,20 naar € 72 per uur (incl. indexering) en de gevolgen te verwerken in de
begroting 2021;
3. Kennis te nemen van de verlenging van de deelovereenkomsten Jeugdhulp met
Verblijf voor 2021 en 2022 (inclusief gemeente Wijchen).
Het bestuursorgaan Burgemeester besluit:
1. Het college van B&W van de gemeente Nijmegen te mandateren, met de
mogelijkheid tot ondermandaat, om de verlengingsovereenkomsten 2021 en 2022 aan
te gaan inzake de overeenkomsten onder punten 1 en 3;
2. De burgemeester van gemeente Nijmegen volmacht te verlenen de
verlengingsovereenkomsten onder punten 1 en 3 te ondertekenen met de mogelijkheid
tot ondervolmacht.

3.3

Asfaltonderhoud 2020
Besluit
1. In te stemmen met de aanbesteding van het wegenonderhoud zoals omschreven;
2. Toestemming te geven om na aanbesteding het hoofd van de afdeling samenleving
opdracht te laten geven aan de economisch meest voordelige inschrijver voor het
uitvoeren van de werkzaamheden.
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4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder

mr. drs. W. Gradisen

secretaris

burgemeester
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