Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

02-06-2020
14:00 - 16:00
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 26 mei 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Actualisatie Algemeen Plaatselijke Verordening
Besluit
1. Met het raadsvoorstel tot wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018
in te stemmen;
2. Raadsvoorstel aan te passen;
3. Enkele aanpassingen in concept APV 2020 aan te brengen;
4. Bij het raadsvoorstel de volledige nieuwe APV 2020 met daarbij in kleur alle aan te
brengen wijzigingen, toe te voegen.

3.2

Beleidsplan Sociaal Domein
Besluit
1. Kennis te nemen van de reacties op de ter inzagelegging van het ‘Beleidsplan
Sociaal Domein 2017-2022’ en het ‘Addendum Beleidsplan Sociaal Domein’;
2. De inspraaknotitie vast te stellen;
3. Aanvullingen naar aanleiding van de reacties die zijn toegevoegd in het ‘Addendum
Beleidsplan Sociaal Domein’, de ‘Evaluatie Beleidsplan Sociaal Domein’ en ‘Uitwerking
van de Opgaven Beleidsplan Sociaal Domein’, vast te stellen;
4. Het ‘Beleidsplan Sociaal Domein 2017-2022’, het ‘Addendum Beleidsplan Sociaal
Domein’ en het raadsvoorstel vast te stellen en ter besluitvorming voor te leggen aan
de commissie Samenleving en de gemeenteraad;
5. Het raadsvoorstel aan te passen;
6. De inspraaknotitie als bijlage bij het Raadsvoorstel te voegen.

3.3

Jaarverslag Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen.
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3.4

Governance Regio Noord-Limburg
Besluit
1. De notitie Governance Noord-Limburg 2020 vast te stellen;
2. De notitie Regiobureau Noord-Limburg 2020 vast te stellen;
3. Met het overzicht Bestuurlijke afvaardiging in te stemmen en het Regiobureau
opdracht te geven hierbij een vervangingsregeling te organiseren en deze voor te
leggen aan het BO;
4. Het Regiobureau opdracht te geven de Governance verder uit te werken met
inachtneming van alle bedrijfsvoeringsaspecten, gebaseerd op de uitgangspunten in de
notitie Governance.

3.5

Financiële overbruggingsmaatregelen gemeenschapshuis 'De Wieken' i.v.m.
Corona
Besluit
1. Gemeenschapshuis ‘De Wieken’ te berichten:
a. Dat tot 1 juni 2020 in ieder geval geen invordering gemeentelijke belastingen
plaatsvindt;
b. Dat het voorschot subsidie koersballen 2021 – 2023 al zal worden uitbetaald.

3.6

Uitvoeringsprogramma regio Noord-Limburg
Besluit
1. Het Uitvoeringsprogramma regio Noord-Limburg 2020-2023 vast te stellen;
2. Het proces om te komen tot een projectenveloppe zoals opgenomen in de 'Notitie
Van ambities naar resultaten’, vast te stellen;
3. Met het raadsmemo inzake Governance en Uitvoeringsprogramma regio NoordLimburg in te stemmen.

3.7

Nieuwe werkwijze en hoofdstructuur project Regeling Reductie Energiegebruik
(RRE)
Instemmen met de nieuwe werkwijze en hoofdstructuur voor het project Regeling
Reductie Energiegebruik (RRE)

3.8

Jaarrekening 2019 en begroting 2020 GR MARN
Besluit
1. In te stemmen met de jaarrekening 2019 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. Met de begroting 2021 in te stemmen en de Meerjarenraming 2022-2024 voor
kennisgeving aan te nemen;
3. De raad middels raadsmemo te informeren;
4. Raadsmemo aan te passen.

3.9

Raadsmemo Voorlopig Concept RES
Besluit
1. Met het raadsmemo en het publiceren van het Voorlopig Concept RES, in te
stemmen;
2. Bijlage toe te voegen aan het raadsmemo.
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4

Uitwisselen informatie college

5

Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2020

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

