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Openbare Besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 16-03-2021 

Tijd 9:00 - 13:00 

Locatie Digitaal via Teams 

Voorzitter Burgemeester mr. drs. W. Gradisen 

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

Secretaris 

 

J.M.G. Smits-de Kinkelder 

 
 

  

 

1 

 

 

Opening 

 

2.1 

 

Vaststellen openbare besluitenlijst vorige vergadering 

Besluit 

1. De openbare besluitenlijst van 9 maart 2021 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Register gemeenschappelijke regelingen 

Besluit 

1. Register gemeenschappelijke regelingen vast te stellen; 
2. Register ter inzage te leggen; 
3. Afschrift van het register te versturen naar het Ministerie van BZK. 

3.2 

 

Inspectierapport onderwijsachterstandenbeleid 

Besluit 

1. Raadsmemo vast te stellen; 
2. Raadsmemo aan te passen; 
3. Raadsmemo ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

3.3 

 

Begroting Wvggz 2021 

Besluit 

1. De begroting voor de uitvoering van de Wvggz in 2021 in Gelderland-Zuid vast 
te stellen ten behoeve van de Wvggz-taken die GGD Gelderland-Zuid uitvoert 
en voor het gebruik van ict-systeem Khonraad; 

2. In te stemmen met het overhevelen van het niet gebruikte deel van het budget 
voor de Wvggz in 2020 bij de GGD naar 2021. 

3.4 

 

RV Bestemmingsplan Eindweg 9 Middelaar 

Besluit 

1. Raadsvoorstel vast te stellen; 
2. Raadsvoorstel aan te passen; 
3. Raadsvoorstel inclusief de bijlagen aan de gemeenteraad aan te bieden. 
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3.5 

 

Buurtbus Lijn 569 - Dienstregeling 

Besluit 

1. In te stemmen met de dienstregeling voor buurtbuslijn 569. 

3.6 

 

Grondstoffenplan: naar omgekeerd inzamelen 

Besluit 

1. In te stemmen met het invoeren van het omgekeerd inzamelen per 1 januari 
2022 conform bijgaande Nota, waarbij: 

2. Op circa 15 plekken in de gemeente ondergrondse restafvalcontainers worden 
geplaatst; 

3. De huidige restafvalcontainer (180 l) wordt ingezet als PMD-container; 
4. Het kilotarief voor inzameling van gft-afval wordt afgeschaft; 
5. Wordt gestart met de inzameling van luiers op enkele brenglocaties; 
6. In te stemmen met een investering van € 362.350 voor projectkosten en 

uitvoering; 
7. Deze investering af te schrijven in 10 jaar middels afschrijving ad € 36.235 per 

jaar; 
8. De totale financiële gevolgen, zijnde een besparing van € 41.000 in 2022 ten 

opzichte van 2021 te verwerken in de tarieven 2022; 
9. In te stemmen met de inzameling van oud papier waarbij huis-aan-huis wordt 

ingezameld in de hele gemeente en daarbij de inzet van Don Bosco te 
continueren; 

10. In te stemmen met het raadsvoorstel en dit raadsvoorstel inclusief alle bijlagen, 
ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3.7 

 

Ontwerp-voorkeursbeslissing Lob van Gennep 

Besluit 

1. De raad middels raadsvoorstel te adviseren in te stemmen met een positief 
advies voor het alternatief ‘Reguliere Dijken’ als voorkeursalternatief; 

2. De raad middels raadsvoorstel te adviseren geen wensen en bedenkingen te 
uiten inzake de Ontwerp-voorkeursbeslissing Lob van Gennep, waarin het 
alternatief ‘Reguliere Dijken’ als voorkeursalternatief wordt voorgesteld; 

3. De raad middels raadsvoorstel te vragen een bedrag van €130.000 te 
reserveren in een krediet ter realisatie van gemeentelijke meekoppelkansen in 
de Lob van Gennep; 

4. Het krediet vooralsnog af te schrijven in 25 jaar en de jaarlijkse 
afschrijvingskosten ad € 5.200 te dekken binnen de exploitatie; 

5. Raadsvoorstel aan te passen; 
6. Wethouder Wienhoven te mandateren het raadsvoorstel te accorderen. 
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4 

 

Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

 Sluiting 

  Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2021 

 

 

 
 

  J.M.G. Smits-de Kinkelder                                      mr. drs. W. Gradisen 

  secretaris                                                                burgemeester 

 


