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Zaaknummer: 47727 

Onderwerp: BVO DRAN invoering laag-kilometerbudget vanaf 2021 

Besluit: 1. Te besluiten om vanaf 1 januari 2021 een laag-kilometerbudget, van 750 km 

per jaar, in te voeren voor scootmobielgebruiker. 

2. Te besluiten dat Avan-reizigers na het bereiken van het plafond van 750 km 

per jaar, zij kunnen blijven reizen via Avan, maar dan tegen het hogere 

Wmo-zonder korting tarief. 

 

Zaaknummer: 26149 

Onderwerp: Benoeming en ontheffing leden van de Burgeradviesraad 

Besluit: 1. De volgende personen op eigen verzoek te ontheffen uit hun functie van lid 

van de Burgeradviesraad 

a. Met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020: de heer M. Glastra  

b. Per 1 december 2020:  de heer J. Bax  

2. De volgende personen per 1 december te benoemen als lid van de 

Burgeradviesraad: 

a.  mevrouw E. Smits 

b.  mevrouw M Bank  

c.  de heer P. Rutgers 

  

Zaaknummer: 51082 

Onderwerp: Maandrapportage per 1 november 2020 

Besluit: 1.     In te stemmen met de gewijzigde maandrapportage over oktober 2020. 

2.      In te stemmen met bijgevoegd gewijzigde concept-raadsvoorstel inzake de 

formalisering van de maandrapportages juli t/m oktober 2020 inclusief de 

bijbehorende gewijzigde begrotingswijzigingen 10 t/m 12. 

3.     Om de structurele mutaties ter grootte van € 34.442 nadelig te verwerken 

in de financiële maandrapportage van januari 2021 en vervolgens in de 

kadernota 2022-2025. 

4.     Aan de raad voor te stellen om het overschot van de BUIG toe te voegen 

aan de te vormen egalisatiereserve BUIG. 

5.     In te stemmen met de overige mutaties zoals opgenomen in de 

bijgevoegde gewijzigde staat van reserves en voorzieningen en aan de raad 

ter besluitvorming voorleggen. 

 

Zaaknummer: 50262 

Onderwerp: Aanschaf iVerkiezingExtra 

Besluit: 1.    In te stemmen met de aanschaf van de module iVerkiezingExtra van 

PinkRoccade. 

2.    De financiële compensatie vanuit het Rijk van € 24.662 beschikbaar te 

stellen voor het budget verkiezingen. 

3.    De invoering van de module na 2 jaar te evalueren (voor-, nadelen en 

kosten beschouwen) en deze evaluatie met een voorstel tot wel/niet 

verlengen van het contract aan het college voor te leggen. 
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Zaaknummer: 51010 

Onderwerp: Belastingverordeningen 2021 

Besluit: In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel met bijbehorende 

verordeningen en deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

 

Zaaknummer: 37006 

Onderwerp: Regionale agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

Besluit: 1.    In te stemmen met de start van de versterkte regionale samenwerking op 

basis van  de regionale agenda 2021-2025.  

2.    De raad, conform bijgaand raadsvoorstel, te verzoeken om in te stemmen 

met de opdracht aan de deelnemende colleges om te starten met de 

versterkte regionale samenwerking binnen de kaders van de regionale 

agenda 2021-2025.  

3.    In te stemmen met de intentieovereenkomst voor een sterke triple helix 

samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

4.    De gemeenschappelijke regeling Arnhem-Nijmegen 2021, onder 

voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad, vast te stellen. Het 

verzoek om toestemming is al in een separaat raadsvoorstel van 6 oktober 

2020, door het college aan de raad voorgelegd.  

5.   Eveneens onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad tot 

het toetreden tot de gemeenschappelijke regeling Arnhem-Nijmegen 2021, 

Mw M. Mittendorff aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur en dhr. 

F. Eetgerink als plaatsvervanger lid van het Algemeen Bestuur. 

 

Zaaknummer: 11968 

Onderwerp: Aan- en verkoop gronden Antonius Abtkerk 

Besluit: De aan- en verkoop van gronden rondom de Antonius Abtkerk in Malden ter 

besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad door middel van het 

gewijzigde raadsvoorstel. 

 


