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Zaaknummer:
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35834
Beantwoording vragen DGH
Instemmen met de beantwoording van de vragen van DGH over project Wijk van de
Toekomst.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

33983
Jaarrekening 2019 en begroting 2021 MARN
De gemeenteraad voor te stellen:
1. a. In te stemmen met het Jaarverslag en Jaarrekening 2019 van de GR MARN;
b. Een zienswijze in te dienen t.a.v. de begroting 2021 van de GR MARN en een
voorbehoud te maken voor de stijging van de bestuurskosten;
c. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022-2024.
2. In te stemmen met het voorstel het gerealiseerd resultaat van 2019 ad € 160.854
en de vrijval uit de bestemmingsreserve ad € 423.463, tezamen in totaal
€ 584.317 in 2020 uit te keren.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

36099
Begroting 2021 en jaarrekening 2019 Omgevingsdienst Regio Nijmegen
1. De raad adviseren de volgende zienswijze te geven op de begroting 2021 en
meerjarenraming 2022-2024 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna: ODRN):
- In te stemmen met de begroting 2021, inclusief de extra tariefsverhoging van
€ 6, en inclusief de ontwikkelagenda, maar met uitzondering van de niet
toegepaste generieke korting van 1 % (aandachtspunt hierbij is de definitieve
vaststelling van de begrotingswijziging 2020).
- Kennis te nemen van de meerjarenraming 2022 – 2024.
2. De raad te adviseren de volgende zienswijze te geven op de jaarrekening 2019
ODRN:
- In te stemmen met jaarrekening 2019.

Zaaknummer:
Onderwerp:

9635
Raadsmededeling 'Brief beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie
Duurzame Energie'
1. De Raadsmededeling ‘Brief beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke
visie Duurzame Energie’ vast te stellen en aan de raad toe te zenden.
2. Het persbericht ‘Beantwoording zienswijzen ontwerp Ruimtelijke visie
Duurzame Energie’ vast te stellen en uit te zetten.

Besluit:
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

31894
Verantwoording ENSIA 2019
1. De collegeverklaring ENSIA 2019 inzake Informatiebeveiliging DigiD en
Suwinet (bijlage 1) inclusief de bijlagen (bijlage 2 + 3) en de Letter of
Representation (bijlage 8) vast te stellen en genoemde bijlage 1 en bijlage 8
te ondertekenen.
2. De uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG (bijlage 5), BGT (bijlage 6) en
BRO (bijlage 7) vast te stellen.
3. Ten aanzien van de Collegeverklaring ENSIA 2019 (bijlage 1) en bijlage 1
DigiD en bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring (bijlage 2+ 3) en het nog
op te leveren assurancerapport van de IT auditor (bijlage 4 ) op grond van
artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet geheimhouding op te leggen,
behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke
toezichthouder.
4. Horizontale verantwoording aan de raad plaats te laten vinden door een
later op te stellen collegevoorstel met raadsvoorstel over ENSIA en
informatiebeveiliging, de collegeverklaring ENSIA 2019 (bijlage 1) en bijlage
1 DigiD en bijlage 2 Suwinet van de collegeverklaring (bijlage 2 + 3) en het
assurancerapport van de IT auditor (bijlage 4). Gegeven besluit 5 is deze
informatie (vertrouwelijk/ geheim).
5. In navolging op punt 4 de raad te verzoeken de opgelegde geheimhouding
op de collegeverklaring ENSIA 2019 (bijlage 1) en bijlage 1 DigiD en bijlage 2
Suwinet van de collegeverklaring (bijlage 2 +3) en het nog te ontvangen
assurancerapport van de IT auditor (bijlage 4), tijdens de eerst mogelijke
vergadering, na ontvangst van het assurancerapport, te bekrachtigen.

Zaaknummer:
Onderwerp:

26149
Herbenoeming en ontslagverlening leden van de Burgeradviesraad en
aanpassing Verordening Burgerparticipatie 2015 – Wet maatschappelijke
ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet
1. De volgende personen te (her)benoemen:
a. Per 1 januari 2019: mevrouw A. Coumans, als voorzitter van de
Burgeradviesraad.
b. Per 1 november 2019: de heer M. Glastra en mevrouw E. van de Kamp,
als lid van de
Burgeradviesraad.
Deze herbenoemingen zijn met terugwerkende kracht voor een nieuwe
periode van 4 jaar.
c. Per 1 december 2019: de heer J. van Hest, als lid van de
Burgeradviesraad.
Deze herbenoeming is met terugwerkende kracht voor een nieuwe periode
van 2 jaar.
2. Conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel de raad voor te stellen om de
verordening tot wijziging van de Verordening Burgerparticipatie 2015 - Wet
maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en Jeugdwet vast te
stellen

Besluit:
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

36378
Inrichten regionaal transitieteam COVID-19: van noodmaatregelen naar
afschaling, nazorg en herstel
In te stemmen met het voorstel van het Regionaal Beleidsteam (hierna RBT)
van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om een regionaal Transitieteam te
formeren. Dit regionaal team heeft tot doel ten behoeve van de transitie van de
COVID-19 crisisbeheersing naar nazorg en herstel om de gemeenten te
adviseren in het proces van af-schaling.

Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

35799
Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 GO (Gemeenschappelijk Orgaan)
Akkoord te gaan met bijgevoegd raadsvoorstel en raadsbesluit met daarin
opgenomen om geen zienswijze in te dienen m.b.t. de voorgelegde
jaarrekening 2019 en begroting 2021 van het GO (gemeenschappelijk Orgaan)
regio Arnhem Nijmegen.

Zaaknummer:
Onderwerp:

35425
GGD Gelderland Zuid - Zienswijze jaarrekening 2019, begrotingswijziging Veilig
Thuis 2020 en concept programmabegroting 2021
Wij stellen u voor, conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel, de raad voor te
stellen de volgende zienswijze te geven op de concept jaarstukken 2019,
concept begrotingswijziging Veilig Thuis 2020 en de concept begroting 2021 van
de GGD Gelderland-Zuid.
In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de volgende zienswijze
op de concept jaarstukken 2019, de concept begrotingswijziging Veilig Thuis
2020 en de concept begroting 2021 vast te stellen:

Besluit:

Ten aanzien van de concept jaarrekening 2019:
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2019;
2. In te stemmen met de toevoeging van het positieve rekeningresultaat ad
€ 41.000 aan de algemene reserve;
3. In te stemmen met het vormen van een bestemde reserve van € 504.000
frictiekosten huisvesting.
Ten aanzien van de concept begrotingswijziging Veilig Thuis 2020
1. Kennis te nemen van de concept begrotingswijziging Veilig Thuis 2020;
2. In te stemmen met de keuze voor scenario 1 met daarin opgenomen
groeipercentages voor “Adviezen en Meldingen” van respectievelijk 20% en
10% én de opgenomen verhouding tussen “Onderzoek en Voorwaarden &
Vervolg” van 30% - 70%;
3. In te stemmen met de inzet van 12 uur monitoring i.p.v. 15 uur met ingang
van 2020;
4. In te stemmen met een structureel hogere bijdrage van € 445.115;
5. In te stemmen met de inzet van incidentele middelen voor inwerktijd
medewerkers van € 201.216;
6. In te stemmen met de inzet van incidentele middelen voor het zicht
houden op veiligheid van € 200.000.
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Ten aanzien van de concept begroting 2021:
1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2021;
2. In te stemmen met de wijze waarop de GGD invulling heeft gegeven aan
de bezuinigingstaakstelling van 1% op de begroting 2021 voor een
bedrag van € 453.000
3. In te stemmen met de keuze voor scenario 1 met daarin de opgenomen
verhouding tussen “Onderzoek en Voorwaarden & Vervolg” van 30% 70%;
4. Niet in te stemmen met het in scenario 1 opgenomen groeipercentage
van 10% voor “Adviezen en Meldingen”;
5. In te stemmen met de inzet van 12 uur voor de monitoringfunctie in
2021, waarmee een deel van de opgelegde taakstelling voor 2021(1%),
2022 (2%) en 2023 (3%) ev. wordt ingevuld;
6. In te stemmen met de overheveling van het Zicht op Veiligheid uit het
uniforme takenpakket naar een facultatieve taak per gemeente;
7. In te stemmen met een structurele extra bijdrage voor de stijging van de
lasten voor nieuwbouw GGD van € 95.475;
8. In te stemmen met een indexering van de uniforme inwonersbijdrage
voor 2020 met 4,56% ;
9. In te stemmen met een uitzetting van de lasten voor 2021 met € 79.272
voor het Rijksvaccinatieprogramma;
10. In te stemmen met een a-structurele uitzetting van de lasten voor
Forensische Dienstverlening van € 25.000;
11. In te stemmen met een correctie op inwoneraantallen binnen de regio
Gelderland Zuid op grond waarvan de uniforme bijdragen per gemeente
worden bepaald;
12. Te verzoeken om een toelichting op:
a. de gebruikte normtijden zoals deze zijn toegepast in de
begroting(swijziging) voor Veilig Thuis.
b. de verdubbeling van het aantal casussen “Huisverbod” bij Veilig Thuis
c. het waarom Veilig Thuis ook voor 2021 een groei van 10% verwacht
op het aantal “Adviezen en Meldingen”.
13. De GGD te verzoeken om de plannen t.a.v. de nieuwbouw gegeven de
huidige omstandigheden: hergebruik, circulariteit, Corona, financiën
e.d., tegen het licht te houden.
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Zaaknummer:
Onderwerp:
Besluit:

34097
Jaarrekening 2019, begroting 2021 en wijziging 2020 MGR
De raad conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen:
1. In te stemmen met de voorlopige jaarrekening 2019, onder voorbehoud
van de verhuizing in relatie tot de extra afschrijvingen van € 290.000;
2. Als reactie op de voorlopige jaarrekening 2019 een zienswijze te uiten
conform advies over de Voorziening Strategisch Personeelsplan
WerkBedrijf;
3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 en de meerjarenraming
2022-2024, met uitzondering van de onderdelen hieronder genoemd onder
4b en 4d;
4. Als reactie op de ontwerpbegroting 2021 conform advies een zienswijzen te
uiten over de:
a. Uitstroomambitie 2021,
b. 'Op weg naar werk’/arbeidsmatige dagbesteding,
c. Wettelijke Loonkostensubsidies (WLKS),
d. Huisvestingslasten 2021,
e. Corona,
f. de voor de iRvN voorgestelde zienswijze over te nemen en deze aan te
vullen met de vraag om in het meerjarenperspectief de ombuigingen van
1%, 2% en 3% conform de BRN-norm te verwerken,
5. Als reactie op de begrotingswijziging 2020 conform advies een zienswijze te
uiten over de Instrumentgelden 2020;
6. In beginsel in te stemmen met de begrotingswijziging 2020, en het
positieve resultaat als volgt te verwerken in de financiële maandrapportage
over juni 2020:
- nadelig effect jaarrekening 2019 MGR € 17.000;
- voordelig effect begrotingswijziging 2020 MGR € 49.883;
- positief effect 2020 € 32.883 (conform bijlage 1 van het advies).
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