Besluitenlijst (openbaar) van de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders
gehouden op 26/05/2020

AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris

W.J.A. Gerritsen

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:
W.G.H. Sinderdinck

, wethouder

A

Besluitenlijst d.d. 19 mei 2020

P. de Baat

Besluitenlijst d.d. 19 mei 2020
vastgesteld.

B

Uitnodigingen

P. de Baat

Besproken. Zie uitnodigingenlijst.

C

Aanwijzen administratief
invorderingsmedewerker en
belastingdeurwaarder en
akkoordverklaring
invorderingsportaal

M.G.E. Som

College besluit het
aanwijzingsbesluit vast te stellen en
publiceren op
www.officielebekendmakingen.nl.

D

Voorstellen stuurgroep
versterking regionale
samenwerking Arnhem
Nijmegen

P. de Baat

1. College neemt kennis van de
voorstellen van de stuurgroep
versterking regio ArnhemNijmegen: visie, contouren
regionale agenda, de
Gemeenschappelijke Regeling regio
Arnhem-Nijmegen en de daarbij
behorende aanbiedingsbrief.
2. College neemt kennis van de
bijstellingen in de planning
waarmee de stuurgroep het
versterkingsproces tot afronding en
richting besluitvorming wil brengen.
3. College besluit deze voorstellen,
met behulp van bijgevoegde
concept raadsbrief ter
kennisneming aan te bieden aan de
gemeenteraad.

E

Toestemming tijdelijke
uitbreiding terrassen horeca
i.v.m. Corona

P. de Baat

College besluit toestemming te
verlenen voor tijdelijke uitbreiding
van terrassen onder voorwaarden
(zie toelichting) en vast te stellen
de nadere algemene regels op
grond van Art. 2:10, derde lid, APV.
De toestemming is tijdelijk tot en
met 31 december 2020, of eerder
indien daar aanleiding voor is.

F

Ongevraagd advies Sociale
Raad

W.G.H.Sinderdinck

College stemt in met de brief inzake
ongevraagd advies Sociale Raad
inzake indicaties Hulp bij het
Huishouden, inclusief een tekstuele
aanpassing.

G

Verkenning voor de aanplant
van extra bomen en struiken

O.G. van Leeuwen

College stemt met de bijgevoegde
Raadsbrief, met een tekstuele
aanpassing.

H

Visie sociaal domein

W.G.H.Sinderdinck

College stemt in met:
1. De Visie Sociaal Domein 2020 2024 met een tekstuele aanpassing.
2. De reactie op het advies van de
Sociale Raad Montferland.
3. Het Raadsvoorstel Visie Sociaal
Domein 2020 - 2024.

I

Persaangelegenheden

P. de Baat

Vastgesteld in de vergadering van 2 juni 2020.
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

Besproken.

