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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 23-11-2021 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Raadzaal 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

Wethouders  G. Wienhoven, drs. K. Peters en P. Baneke   

Secretaris 

Afwezig 

Plv. secretaris H. van den Heuvel 

J.M.G. Smits-de Kinkelder 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit: 

Akkoord 

 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Tijdelijk verblijf LVB 18+ 

Besluit: 

1. De opdracht Tijdelijk verblijf LVB 18+ voorlopig te gunnen aan de aanbieders 

Driestroom, Pluryn, ’s Heeren Loo, Onder de Bomen en Direct Zorg Nijmegen, 

voor de duur van twee jaar. 

2. In te stemmen met het voortzetten van de regionale financiering volgens het 

principe van solidariteit zonder verevening. 

3. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen te 

mandateren om over te gaan tot definitieve gunning nadat uit de verificatie van 

de inschrijvingen is gebleken dat er aan de gestelde eisen wordt voldaan, met 

de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat. 

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

mandateren, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat, om 

namens gemeente Mook en Middelaar de overeenkomst aan te gaan met de 

vijf genoemde aanbieders, inclusief ondertekening van de gunningsbrieven. 

Ter besluitvorming door de burgemeester: 

5. De burgemeester van Nijmegen te volmachtigen om de overeenkomsten te tekenen, 

met de mogelijkheid tot het verlenen van ondervolmacht. 

 

3.2 

 

Raadsmemo lachgas APV 

Besluit: 

1. Raadsmemo vast te stellen en ondertekenen. 

 

3.3 

 

Wijzigingsbesluit MGR Rijk van Nijmegen - CAO Aan de slag 

Besluit: 

1. De wijziging in de MGR conform het bijgaande wijzigingsbesluit CAO ‘Aan de slag’ 

vast te stellen, onder voorbehoud van een door het AB MGR goedgekeurd 
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dekkingsplan voor de extra kosten die zijn verbonden aan het in dienst nemen van de 

kandidaat-werkzoekenden; 

2. De raad via bijgaand voorstel het wijzigingsbesluit CAO ‘Aan de slag’ van de 

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen vast te laten stellen onder 

voorbehoud van een door het AB MGR goedgekeurd dekkingsplan voor de extra 

kosten die zijn verbonden aan het in dienst nemen van de kandidaat-werkzoekenden. 

 

3.4 

 

Memo Gebiedsvisie Molenhoek Zuid 

Besluit: 

1. In te stemmen met bijgevoegde raadsmemo urgentie gebiedsvisie Molenhoek-Zuid; 

2. Wethouder Wienhoven te mandateren de memo in overleg aan te scherpen. 

 

3.5 

 

Samenwerkingsovereenkomst educatie 2022 - 2025 Regio Nijmegen 

Besluit: 

1.1. Voor de periode 2022 - 2024 een nieuwe (gewijzigde ) 

samenwerkingsovereenkomst aangaan voor volwasseneneducatie 

2.1. Voorstel om te besluiten voor de burgemeester: 

Wethouder P. Baneke machtigen om de Samenwerkingsovereenkomst 

'Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen' te ondertekenen 

 

3.6 

 

Opheffing IWGM 

Besluit: 

1. In te stemmen met het voorstel van de IWGM om de IWGM in principe per 1 januari 

2023 op te heffen. 

2. In te stemmen met bijgaand voorstel aan de raad om toestemming te verlenen om 

de IWGM op te heffen en daarvoor de nodige activiteiten en formele stappen te 

ondernemen; tekst aanpassen i.o.m. wethouder Peters. 

3. Met de gemeente Gennep te zijner tijd bijgaande convenant te sluiten over de 

verdeling van de financiële lasten vanaf 2023. 

 

3.7 

 

Planning projecten en plannen voor 2022 

Besluit: 

De bijlage planning investeringen en raadsvoorstellen t/m maart 2022 voorzien van 

toelichting en voor kennisgeving aanbieden aan de agendacommissie. 

 

3.8 

 

 Eindejaarsrapportage 2021 

Besluit: 

1. Akkoord te gaan met de concept Eindejaarrapportage 2021, behoudens 

de verwerking van enkele kredieten en kleine tekstuele aanpassingen; 

2. Wethouder Wienhoven te mandateren om eventuele tekstuele 

wijzigingen door te voeren; 

3. De Eindejaarrapportage 2021 ter behandeling en besluitvorming aan te 

bieden aan de raad. 

4 

 

Uitwisselen informatie college 

Besluit: 

nvt 
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5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

Sluiting 

Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 30 november 2021 

 

 

 
 

  Drs. J.J.P. van den Heuvel                                    mr. drs. W. Gradisen 

  plv. secretaris                                                        burgemeester 
 


