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Openbare besluitenlijst Collegevergadering 
 
Datum 27-10-2020 

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 20 oktober 2020 vast te stellen. 

3 

 

Openbare agendapunten 

 

3.1 

 

Versterkingsproces regio Arnhem-Nijmegen (vervolg) 

Besluit 

1. In te stemmen de versterkte regionale samenwerking te starten met de 
regionale agenda 2021-2025; 

2. Het op 6 november jl. vastgestelde raadsvoorstel aan te passen aan de 
geschetste ontwikkelingen en inclusief bijlagen door te geleiden aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming; 

3. In te stemmen met de intentieovereenkomst voor een sterke triple helix 
samenwerking in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen; 

4. De intentieovereenkomst ter kennisname aan te bieden aan de raad. 

3.2 

 

Landgoed De Kleine Lier exploitatieovereenkomst en bijdrage Fonds Lierdal 

Besluit 

1. In te stemmen met de allonge en over te gaan tot ondertekening van de 
allonge; 

2. De allonge aan te passen; 
3. In te stemmen met het verzoek om een bijdrage uit het fonds Lierdal ten 

behoeve van het landgoed; 
4. In te stemmen met de conceptbrief aan de initiatiefnemers; 
5. De concept-brief aan te passen en de portefeuillehouder te mandateren tot 

vaststelling van de definitieve versie. 

3.3 

 

Samenwerkingsovereenkomst Noord- en Midden-Limburg verkeerseducatie 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs 2021-2025 

Besluit 

1. In te stemmen met het nieuwe verkeerseducatiebeleid voor het basis- en 
voortgezet onderwijs van gemeenten in Noord- en Midden-Limburg en 
provincie Limburg; 
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2. In te stemmen met de "Samenwerkingsovereenkomst Noord- en Midden-
Limburg verkeerseducatie basisonderwijs en voortgezet onderwijs 2021-2025", 
d.d. 7 juli 2020 om de inhoudelijke, financiële en juridische aspecten te 
regelen; 

3. In te stemmen met een financiële bijdrage van € 0,50 per inwoner per 
gemeente die wordt ingezet voor leerlingen van het basis- en voortgezet 
onderwijs woonachtig in de gemeente; 

4. De jaarlijkse extra kosten van € 500 op te nemen in de Morap2 in 2021 en ten 
laste van het resultaat te brengen; 

5. In te stemmen met het mandateren van wethouder G.J.M. Wienhoven om de 
overeenkomst te ondertekenen. 

3.4 

 

Uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord 

Besluit 

1. In te stemmen met het aanvragen van het uitvoeringsbudget voor 2021 ad € 
10.000; 

2. De bijbehorende intentieverklaring te ondertekenen; 
3. Te zijner tijd een terugkoppeling van de resultaten aan het college te geven. 

3.5 

 

BWA formulierenbrigade 

Besluit 

1. in te stemmen met het Projectinitiatief Regionale Formulierenbrigade van de 
SSHB voor de organisatie en uitvoering van een Regionale 
Formulierenbrigade; 

2. In te stemmen met een eenmalige subsidie van € 745 voor de voorbereiding 
van de formulierenbrigade en een jaarlijkse subsidie (structureel vanaf 2021) 
van eveneens € 745 voor het realiseren van de formulierenbrigade; 

3. In te stemmen met het vergoeden van kosten van huur van ruimten vanaf 
2021, geraamd op € 250 per jaar. 
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Uitwisselen informatie college 

 

5 

 

Uitnodigingen 

 

6 

 

 Sluiting 

  Vastgesteld in het College van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2020 

 

 

 
 

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

 secretaris                                                                burgemeester 

 


