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Gezamenlijk opstellen gemeentelijk plan riool en water
1. Het nieuwe gemeentelijk Beleidsplan water en riolering samen met de
gemeenten Beuningen, Druten, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen
laten opstellen.
2. Namens de bovengenoemde gemeenten de opdrachtgeversrol te vervullen
voor de aanbesteding van de procesbegeleiding en het schrijven van het
plan.
3. Hiervoor bijgevoegde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met de
gemeenten Beuningen, Druten, Nijmegen, West Maas en Waal en Wijchen.
4. Een meervoudig onderhands aanbesteding voor de inhuur van
adviesdiensten te starten en te gunnen op het moment dat alle
deelnemende gemeenten de samenwerkingsovereenkomst (SOK) hebben
ondertekend.
5. De gemeenteraad met bijgaande raadsmededeling informeren over het
besluit om samen met zes regio een beleidsplan water en riolering
opstellen.
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Voorbereiding op audit Wet politiegegevens (Wpg)
1. Onze huidige gemeentelijke Functionaris Gegevensbescherming te
benoemen als Functionaris Gegevensbescherming voor de Wet
politiegegevens.
2. Het afdelingshoofd van BML, verantwoordelijk voor team Openbare Orde
en Veiligheid te benoemen als Bevoegd functionaris.
3. Ter voorbereiding en uitvoering van de verplichte audit op de Wpg een
budget vrij te maken van € 9.800 en dit te melden in de volgende
maandrapportage.
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Evaluatie GR-adviesfunctie RN en BRN-norm
1. De uitkomsten van de evaluatie Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen
(BRN), van de evaluatie Regionale adviesfunctie en de conclusies te
onderschrijven.
2. Een generieke korting los van de BRN te communiceren via een brief aan
de GR-en, vanuit de gezamenlijke colleges uit het Rijk van Nijmegen, ten
behoeve van de kadernota’s van de GR-en.
3. De GR-en te vragen de kaderbrieven voor 1 november aan te leveren zodat
ze door de adviesfunctie en de gemeenten kunnen worden meegenomen
in het proces van toetsing en advisering.
4. In de brief aan de GR-en op te nemen dat zij zo nodig in hun kadernota
mogelijkheden tot bezuinigingen, ter realisatie van de generieke korting,
beargumenteerd kunnen voorleggen aan de gemeenten.
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Groene Metropool Regio Arnhem-Nijmegen
Akkoord te gaan met bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel waarin gevraagd wordt:
1. Kennis te nemen van de regionale agenda 2022 Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen.
2. Te besluiten deel te nemen aan de hierin opgenomen vijf opgaven.
3. Aan het college opdracht te geven om daartoe de bijgevoegde vijf concept
opgaveovereenkomsten af te sluiten en te ondertekenen.
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