Openbare besluitenlijst Collegevergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Wethouders
Secretaris

06-10-2020
9:00 - 13:00
Digitaal en 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 29 september 2020 vast te stellen.

3

Openbare agendapunten

3.1

Jaarverslag Leerplicht 2019-2020
Besluit
1. Het Jaarverslag Leerplicht 2019-2020 vast te stellen en voor kennisgeving aan
te bieden aan de gemeenteraad;
2. Het Raadsmemo behorende bij het Jaarverslag Leerplicht 2019-2020 vast te
stellen en aan te bieden aan de gemeenteraad.

3.2

Ontwikkelingen doelgroepenvervoer
Besluit
1. Voor kennisgeving aan te nemen;
2. Raadsmemo vast te stellen;
3. Raadsmemo ter kennis van de raad te brengen.

3.3

Raadsmemo over planologische situatie van het Hoeveveld
Besluit
1. In te stemmen met het raadsmemo 'bedrijventerrein Hoeveveld';
2. Het Raadsmemo aan te passen.

3.4

Versterkingsproces regio Arnhem-Nijmegen
Besluit
1. In te stemmen met de Visie Regio Arnhem-Nijmegen Groene Metropoolregio,
als basis voor de profilering van de regio en onderbouwing van de keuze voor
opgaven op de Regionale Agenda;
2. Kennis te nemen van de Contouren voor de Regionale Agenda 2021 en
verder;
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3. Het bedrijfsplan versterkte regio vast te stellen;
4. In te stemmen met een bijdrage per inwoner van €1,25 ten behoeve van de
basisfinanciering van de regionale samenwerking;
5. De raad voor te stellen:
6. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling
Regio Arnhem Nijmegen 2020 te treffen;
- Het college toestemming te verlenen om het Gemeenschappelijk Orgaan
Arnhem-Nijmegen City Regio met ingang van 1 januari 2021, in te trekken. (De
colleges van B&W van de deelnemende gemeenten kunnen na dit raadsbesluit
de nieuwe GR vaststellen en de oude GR intrekken);
7. De besluitvorming ten aanzien van het continueren van de bijdrage van The
Economic Board aan te houden en te betrekken bij de bezuinigingsvoorstellen
van de begroting 2021 e.v.;
8. Het raadsvoorstel ten aanzien van de nieuwe visie, agenda en
Gemeenschappelijke regeling door te geleiden naar de raad ter behandeling in
november as (digitale raadsvergadering);
9. Het raadsvoorstel aan te passen.
3.5

Meerjaren onderhoudsplan gebouwen (MJOP) 2020-2023
Besluit
1. De raad bij de behandeling van de begroting 2021-2024 voor te stellen om:
a. het nieuwe meerjarig onderhoudsplan voor de periode 2020-2023 vast te
stellen op basis van de conditiemeting NEN 2767;
b. voor de dekking van het lang-cyclisch onderhoud jaarlijks een bedrag te
doteren aan de Voorziening gebouwenbeheer conform het bijgevoegde
schema (groen);
c. de uitgaven van het kort-cyclisch onderhoud in de gemeentelijke exploitatie
te ramen volgens bijgevoegd schema (groen);
d. de Reserve Onderhoud gemeentehuis en de Voorzieningen Onderhoud
gebouw gemeentewerken, Onderhoud Sportaccommodaties en KCA-depot op
te heffen en de saldi samen te voegen tot een Voorziening gebouwenbeheer
met een saldo van € 1.045.000 per 1-1-2020;
e. in te stemmen met inzet van de kredieten van de Lier en raadszaal ten
behoeve van het gebouwenbeheer.

3.6

Afwijking inkoopregels RRE-project
Besluit
1. In te stemmen met de afwijking van de inkoopregels zoals deze in de bijlagen
beschreven wordt.

3.7

Raadsmemo Uitvoerig RRE-project
Besluit
1.
2.
3.
4.

4

Het raadsmemo Uitvoering RRE-project vast te stellen;
Het raadsmemo aan te passen;
Het raadsmemo te verzenden aan de gemeenteraad;
Wethouder Baneke te machtigen de overeenkomsten te ondertekenen.

Uitwisselen informatie college
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Uitnodigingen

6

Sluiting
Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2020

J.M.G. Smits-de Kinkelder

mr. drs. W. Gradisen

secretaris

burgemeester
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