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AANWEZIG:
mr. P. de Baat MPM

, voorzitter

drs. M.J.J. Wagener

, gemeentesecretaris

W.J.A. Gerritsen

, wethouder

J.H.M. van Halteren

, wethouder

M.G.E. Som

, wethouder

G.J.M. Mijnen

, wethouder

O.G. van Leeuwen

, wethouder

AFWEZIG:

A

Besluitenlijst (openbaar) van
de vergadering van het College
van Burgemeester en
Wethouders

P. de Baat

Besluitenlijst (openbaar) d.d. 27
oktober 2020 vastgesteld met
aanpassing van agendapunt Q.

B

Wijziging van de aanwijzing
gemeentelijke monumenten
kerken Loil en Nieuw-Dijk

O.G. van Leeuwen

Het college:
- Legt het voorstel voor advies aan
de monumentencommissie voor.
- Treedt met de
monumentencommissie in overleg
i.v.m. eventuele aanpassing
verordening.

C

Toezichtsinformatie informatieen archiefbeheer

O.G. van Leeuwen

Het college:
1. Neemt kennis van het
inspectieverslag en het jaarverslag
2019 van de gemeentearchivaris;
2. Informeert de gemeenteraad
over het informatie- en
archiefbeheer via bijgaande
raadsbrief;
3. Stuurt het verslag informatie- en
archiefbeheer 2019 aan de
gemeentearchivaris en de
interbestuurlijk toezichthouder bij
de provincie.

D

Regionale Agenda 2021
Arnhem-Nijmegen

P. de Baat

Het college:
1. Neemt kennis van de notitie
"Resultaten en ambities binnen de
regionale samenwerking ArnhemNijmegen en stelt deze vast en
voegt deze als bijlage bij het hierna
te noemen raadsvoorstel, met
inachtneming van enkele tekstuele
aanpassingen.
2. Stemt er mee in dat de
versterkte regionale samenwerking
wordt gestart met de regionale
agenda 2021-2025.
3. Stelt aan de gemeenteraad voor,
conform bijgevoegd concept
raadsvoorstel (met enkele tekstuele
aanpassingen), eveneens er mee in
te stemmen dat de versterkte
regionale samenwerking wordt
gestart met de regionale agenda
2021-2025 en het college opdracht
te geven dit uit te voeren binnen de
context van de nieuwe regionale
samenwerking.
4. Stemt in met de
intentieovereenkomst voor een
sterke triple helix samenwerking in
de Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen en deze te ondertekenen.

E

Motie gezamenlijke
bezuinigingsopgave Welcom,
bibliotheek, muziekscholen

G.J.M. Mijnen

Aangehouden.

F

Persaangelegenheden

P. de Baat

Besproken.

Vastgesteld in de vergadering van 10 november 2020
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.J.J. Wagener

mr. P. de Baat MPM

