Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

26-05-2020
9:00 - 13:00
Kamer gemeentesecretaris
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 19 mei 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Beantwoording raadsvragen memo transitievisie warmte
Besluit
1. Met de beantwoording van de raads-vragen WTV in te stemmen.

3.2

Voorstellen Stuurgroep versterking regionale samenwerking regio ArnhemNijmegen
Besluit
1. Kennis te nemen van de voorstellen van de stuurgroep versterking regio ArnhemNijmegen: visie, contouren regionale agenda en Gemeenschappelijke Regeling regio
Arnhem-Nijmegen;
2. Kennis te nemen van de bijstellingen in de planning waarmee de stuurgroep het
versterkingsproces tot afronding en richting besluitvorming wil brengen;
3. Deze voorstellen ter informatie via raadsmemo aan te bieden aan de raad;
4. Raadsmemo aan te passen;
5. In te stemmen met de brief inzake maatwerkafspraak voor Mook en Middelaar;
6. Brief aan te passen.

3.3

Raadsmemo corona-crisis nummer 8
Besluit
1. Met het raadsmemo corona-crisis nr. 8 in te stemmen.

3.4

Vormgeving startpagina website
Besluit
1. Voor het ontwerp van de startpagina te kiezen voor het toptakendesign;
2. De knop voor de zoekfunctie rechts-boven te plaatsen.
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3.5

Maatregelen opening horeca
Besluit
1. Tot het inzetten van gastheer/vrouw en verkeersregelaars op 1, 5, 6, 7
juni as;
2. De kosten hiervan ad € 4.230 op te nemen op de gemeentelijke Coronarekening en deze kosten te declareren bij het Rijk;
3. Tot het laten maken van drukwerk voor de kostenpost van € 200,- en
deze kosten eveneens te declareren bij het Rijk.

3.6

Raadsmemo financiële situatie mei 2020
Besluit
1. Met het raadsmemo en de onderbouwende bijlage Financiële impact
corona-crisis in te stemmen;
2. Raadsmemo en bijlage aan te passen;
3. Eindredactie te beleggen bij de portefeuillehouder, te weten wethouder
Wienhoven;
4. Hierna de documenten aan de raad ter kennisgeving aan te bieden.

3.7

Deelname aan Belastingsamenwerking Gemeenten en waterschappen
Besluit
1. De raad voor te stellen om:
a. Het college toestemming te verlenen om het Algemeen Bestuur van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (verder: BsGW) te
verzoeken om toetreding tot de gemeenschappelijke regeling
“Belastingsamenwerking Waterschappen en Gemeenten”, ingaande 1 januari
2021;
b. Te besluiten de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen en de
WOZ-werkzaamheden met ingang van 1 januari 2021 over te dragen aan de
Gemeenschappelijke regeling de BsGW;
c. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen vast te stellen de
“Gemeenschappelijke Regeling BsGW”;
d. De benodigde begrotingswijziging formeel te bekrachtigen bij de
zomerrapportage 2020.

4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder
secretaris
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