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1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst 1 november 2022 

Besluit: 

De openbare besluitenlijst van 1 november 2022 vast te stellen. 

 

3 

 

Ingekomen stukken 

 

3.1 

 

Ingekomen stukken openbaar 

 

3.1.1 

 

Raadsmemo Euregioreis 2022 

Besluit: 

Voor kennisgeving aan te nemen (raadsmemo is reeds doorgezet naar de raad). 

 

3.1.2 

 

Derde kwartaalbericht 2022 Groene Metropoolregio 

Besluit: 

Voor kennisgeving aan te nemen. 

 

4 

 

Openbare agendapunten 

 

4.1 

 

STORM aanpak 

Besluit: 

1. Te participeren aan de implementatie van STORM in het voortgezet onderwijs. 

2. De STORM-begroting vast te stellen en in de periode 2023 tot en met 2026 de 

genoemde financiële bijdrage te leveren door dit te verwerken in de 

voorjaarsnota. 

3. Het college van de gemeente Nijmegen te mandateren om de 

samenwerkingsovereenkomst STORM te ondertekenen, met mogelijkheid tot 

ondermandaat. Hiermee spreekt de college de intentie uit om tot en met 2026 

samen te werken en de STORM-aanpak te implementeren. 

Toelichting: 

1. Daar waar over ‘voorjaarsnota’ gesproken wordt, moet staan 

‘zomerrapportage’. 
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2. De naam van onze gemeente dient voluit geschreven te worden en niet te 

worden afgekort. 

4.2 

 

Aanpak inwonerparticipatie 

Besluit: 

1. In te stemmen met voorleggen van de Participatieaanpak inwonerparticipatie 

aan raad ter vaststelling. 

2. In te stemmen met Uitwerking participatieaanpak en de daartoe benodigde 

investering 

3. In te stemmen met door het college aanwijzen van een traject in het jaar 2023 

waarbij de aanpak inwonerparticipatie wordt toegepast en gemonitord. De 

andere twee trajecten voor monitoring worden door het college op een later 

moment gekozen als deze zich aandienen. 

Toelichting: 

1. Het proces om in 2023 te komen tot een nieuwe duurzaamheidsbeleid wordt 

benoemd als traject waarbij de nieuwe aanpak wordt toegepast. 

 

4.3 

 

Gymnastiekvergoedingen basisscholen 2021 - 2022 

Besluit: 

1. de normbedragen voor de klokuurbedragen voor 2022 met 3 % te indexeren; 

2. de vergoedingen 2021 voor het gymnastiekonderwijs op de basisscholen vast te 

stellen; 

3. de vergoedingen 2022 voor het gymnastiekonderwijs op de basisscholen vast te 

stellen. 

 

Toelichting: 

Aan het BWA wordt een wijziging doorgevoerd. 

 

4.4 

 

Raadsmemo Toezegging 190 Energiearmoede 

Besluit: 

Instemmen met bijgaand raadsmemo aan de raad over Toezegging 190 

Energiearmoede. 

 

4.5 

 

Regio Deal Gezonde Groene Groei 

Besluit: 

1. Het voorstel Regio Deal Gezonde Groene Groei vast te stellen. 

2. In te stemmen met de in bijgaande brief vermelde aandachtspunten 

3. De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen uiterlijk 9 november te 

informeren over dit besluit. 

4. Het voorstel (en bijlagen) tot 15 november 2022 als uitgesteld openbaar te 

behandelen, omdat behandeling door colleges van B&W tot aanpassing van 

het voorstel kan leiden (artikel 5.1, 4e lid Woo). 

Toelichting: 

Aan de brief aan de GMR wordt een enkele aanpassing doorgevoerd. 
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4.6 

 

Verlengen contracten ambulante Wmo en jeugdhulp 

Besluit: 

1. Kennis te nemen van de verlenging van de regionale overeenkomst Ambulante 

Wmo 2015 (begeleiding en dagbesteding) en ambulante begeleiding 

Jeugdhulp voor twee jaar, namelijk 2023 en 2024. 

2. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen 

mandaat te verlenen om perceel Ambulante Wmo 2015 en begeleiding 

Jeugdhulp vanaf 2025 opnieuw in te kopen en te gunnen. 

3. De overeenkomsten voor de percelen dagbesteding en dagbehandeling 

Jeugdhulp met 1 jaar te verlengen tot 1 januari 2024. 

4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen 

mandaat te verlenen om perceel Dagbesteding Jeugd en Dagbehandeling 

Jeugd vanaf 2024 opnieuw in te kopen en te gunnen. 

5. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Nijmegen 

mandaat te verlenen met de mogelijkheid tot ondermandaat om de bij 

beslispunt 1 en 3 genoemde verlengingsovereenkomsten te ondertekenen. 

6. De burgemeester van Nijmegen volmacht te verlenen de 

verlengingsovereenkomsten te ondertekenen met de mogelijkheid tot 

ondervolmacht. 

4.7 

 

Regio CLIP 

Besluit: 

Niet deel te nemen aan Regio CLIP met de bijbehorende projecten. 

 

Toelichting: 

Verzocht wordt over dit besluit een brief aan het burgemeestersoverleg dynamic 

boarders en een raadsmemo op te stellen, waartoe burgemeester Gradisen 

gemandateerd wordt. 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022 

 

 

 
 

  drs. W. Mariman                                                     mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 

 


