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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 29 september 2020  

Nummer: 40  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 6 oktober 2020 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 46244 

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (GR 

VRGZ) 

Besluit: 1. In te stemmen met het, in bijgaande documenten neergelegde, voorstel tot 

wijziging van de bestaande Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid (GR VRGZ). 

2. In te stemmen met het bijgaand raadsvoorstel over deze wijziging van de 

GR VRGZ en dit voorstel via het presidium laten agenderen voor de 

raadsvergadering van 29 oktober 2020. 

 

Zaaknummer: 46354 

Onderwerp: Aanschaf integraal beheersysteem openbare ruimte 

Besluit: 1.    De aanschaf van een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte, ter 

vervanging van het huidige. 

2.    Het opvangen van de nieuwe kosten 2021 van implementatie en 

ondersteuning door twee budgetten (P-budget BML, budget 

bestandsbeheer riolering) structureel over te hevelen naar het 

softwarebudget en deze overheveling alsmede de bijbehorende 

kredietaanvraag van € 30.000 voor besluitvorming d.m.v. een raadsvoorstel 

aan de raad voor te leggen. 

3.   De opdracht enkelvoudig onderhands te gunnen aan Dataquint en hiermee 

gebruik te maken van de bevoegdheid om af te wijken van het 

inkoopbeleid. 

 

Zaaknummer: 46707 

Onderwerp: Maandrapportage juli augustus 2020 

Besluit: In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over juli en 

augustus 2020 en de rapportage ter kennisneming voorleggen aan de leden van 

de raad en commissies. 

 

Zaaknummer: 45801 

Onderwerp: Tussenrapportage 1e halfjaar 2020 Modulaire Gemeenschappelijke 

Regeling Rijk van Nijmegen 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van de Tussenrapportage 2020 van MGR Rijk van 

Nijmegen. 

2.   De raad te informeren via bijgaande raadsmededeling 'Tussenrapportage 

MGR Rijk van Nijmegen 2020'. 

 

Zaaknummer: 46156 

Onderwerp: Schriftelijke vragen PvdA - extra middelen Rijk lokale voorzieningen 

Besluit: 1. In te stemmen met de beantwoording van de door de PvdA schriftelijk 

gestelde vragen 

2. De raad hierover te informeren door middel van de bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 


