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A Besluitenlijst d.d.  
29 september 2020 

 

P. de Baat Besluitenlijst d.d. 29 september 
2020 vastgesteld. 

B Motie Verkeercirculatieplan 
(VCP) 's-Heerenberg 

O.G. van Leeuwen Het college: 
1. Stemt in met de bijgevoegde 
raadsbrief in antwoord op de motie 
betreffende vcp 's-Heerenberg. 

2. Besluit de raadsbrief via de griffie 
aan te bieden aan de raad. 
 

C Samenwerkingsprotocol RvdK 

en Gemeente 

G.J.M. Mijnen Het college stemt in met het 

Samenwerkingsprotocol Gemeenten 
Achterhoek - Raad voor de 

Kinderbescherming, regio 
Gelderland. 
 

D Jaaroverzicht 
monumentencommissie 

Montferland 2018-2019 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college neemt het jaaroverzicht 
2018-2019 van de 

monumentencommissie Montferland 
voor kennisgeving aan en zal deze 
ter kennisneming aanbieden aan de 
gemeenteraad via de lijst 
ingekomen stukken. 
 

E Dienstverleningsovereenkomst 
Liemers Economische Visie 

M.G.E. Som Het college: 
1. Stemt in met de DVO. 
2. Besluit tot ondertekening van de 

DVO door de portefeuillehouder. 
 

F Voorstellen versterking 
regionale samenwerking 
Arnhem-Nijmegen 

P. de Baat Met inachtneming van enkele 
tekstuele wijzigingen in het 
raadsvoorstel in te stemmen met: 
1. De Visie Regio Arnhem-Nijmegen 
Groene Metropoolregio, als basis 
voor de profilering van de regio en 
onderbouwing van de keuze voor 

opgaven op de Regionale Agenda. 
2. De Contouren voor de Regionale 
Agenda 2021 en verder. 
3. Het Bedrijfsplan versterkte regio 
vast te stellen . 
4. De concept Gemeenschappelijke 
regeling Arnhem-Nijmegen en, 

onder voorbehoud van goedkeuring 

van de gemeenteraad, deze 
gemeenschappelijke regeling te 
treffen. 
5. Een bijdrage per inwoner van      
€ 2,50 ten behoeve van de 

basisfinanciering van de regionale 
samenwerking en van € 1,00 per 
inwoner t.b.v. het continueren van 
de bijdrage aan The Economic 
Board in de jaren 2021 tot en met 
2025.  
 

 



 

6. De gemeenteraad, conform 
bijgevoegd raadsvoorstel, voor te 
stellen: 
a. Het college toestemming te 
verlenen om de 
Gemeenschappelijke regeling Regio 

Arnhem Nijmegen 2020 te treffen. 
b. Het college toestemming te 
verlenen om het Gemeenschappelijk 
Orgaan Arnhem-Nijmegen City 
Regio met ingang van 1 januari 
2021, in te trekken, wanneer de 

nieuwe GR wordt getroffen. 
7. In te stemmen met het 
continueren van de bijdrage van     

€ 1,00 per inwoner, voor een 
periode van 5 jaar, in verband met 
de voortzetting van de Stichting The 
Economic Board voor de periode 

2021-2025. 
8. Over de regionale bijdrage in 
overleg te treden met de regio 
Arnhem-Nijmegen, in relatie tot de 
uitkomsten van de overwegingen in 
de regionale samenwerking. 
 

G Subsidies 2020 
subsidieregeling cultuur en 
ontmoeting / Corona 
maatregelen 

J.H.M. van 
Halteren 

Het college besluit reeds verleende 
subsidies voor 2020 aan 
muziekverenigingen, 
toneelverenigingen, 
zangverenigingen en dansgroepen 

niet terug te vorderen wanneer 
verenigingen door de Corona 
maatregelen niet kunnen voldoen 
aan de voorwaarde van 2 openbare 
optredens in 2020. 
 

H Contourennotitie - 
Uitgangspunten 
verstedelijkingsstrategie 
Arnhem-Nijmegen-FoodValley 

W.J.A. Gerritsen Het college stemt in met: 
1. De ‘Contourennotitie - 
Uitgangspunten 
verstedelijkingsstrategie Arnhem-
Nijmegen-FoodValley’ versie 2.0 
d.d. 23.09.2020 

2. De raadsbrief 
'Verstedelijkingsstrategie regio 
Arnhem-Nijmegen-FoodValley’ 
 

I Persaangelegenheden P. de Baat Besproken. 

 

 
 
Vastgesteld in de vergadering van 13 oktober 2020 
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drs. M.J.J. Wagener  mr. P. de Baat MPM 



 

 


