Besluiten Collegevergadering van 22 februari 2022,
openbaar na de collegevergadering van 8 maart 2022

1.

Z/22/414165 Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley stand
van zaken
Besluit:
Conform advies:
1. De ‘Onderzoeksagenda Gebiedsuitwerkingen’ te benutten bij het:
a. Opstellen van gebiedsuitwerkingen per deelgebied, die opgenomen
worden in de definitieve verstedelijkingsstrategie;
b. Te komen tot ruimtelijke en programmatische keuzes in de deelgebieden
(samen met de partners gemeenten, provincies, rijk, waterschappen) die
input vormen voor het verstedelijkingsakkoord;
2. De raad door middel bij bijgevoegde RIB op hoofdlijnen te informeren over
de stand van zaken en procesplanning;
3. Dit besluit tot 9 maart 2022 als uitgesteld openbaar te behandelen
Toelichting:
In en met de Regio werken wij aan de Verstedelijkingsstrategie Groene
Metropool. De strategie draait om het faciliteren van de groei in de regio én het
tegelijkertijd versterken van de leefkwaliteit. Voor de (middel)lange termijn
beschrijft de strategie welke voorwaarden en principes er zijn om te komen tot
groei van wonen en werken. Tegelijkertijd moet dit bijdragen aan het versterken
van mobiliteit, leefbaarheid en landschap om de typische balans tussen
stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit in de Groene Metropoolregio
te versterken. De raad heeft in oktober het 1e deel van de
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley vastgesteld. In verband
met de verkiezingen worden nu de gebiedsbeschrijvingen aan de colleges
voorgelegd als tussenstap richting een definitief deel 2. Ook worden de raden
geïnformeerd.

2.

Z/22/411499 Verstrekken gevraagde informatie Wob-verzoek
Besluit:
Conform advies:
Wij adviseren u om:
1. Conform bijgaand conceptbesluit de met het Wob-verzoek gevraagde
informatie te verstrekken.
Toelichting:
Het college besluit om de met het Wob-verzoek van 5 januari 2022 (ontvangen
op 6 januari 2022) gevraagde informatie verstrekken, met inachtneming van de
van toepassing zijnde uitzonderingsgronden.
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3.

Z/22/412833 Niet in behandeling nemen klacht
Besluit:
Conform advies:
1. De klacht gericht tegen het opleggen van instructies aan de Functionaris
Gegevensbescherming niet in behandeling te nemen;
2. Klager hierover te informeren.

Toelichting:
Het college neemt de klacht niet in behandeling omdat het college van mening is
dat het zowel het belang van de klager als het gewicht van de gedraging
onvoldoende is.
4.

Z/22/412648 Buiten behandeling stellen klacht registratie GIR
Besluit:
Conform advies:
1. De klacht gericht tegen het vastleggen van een registratie wegens
grensoverschrijdend gedrag in het Gemeentelijke Incidenten
Registratiesysteem niet in behandeling te nemen;
2. Het verzoek tot intrekking van de registratie in het Gemeentelijke Incidenten
Registratiesysteem af te wijzen;
3. Klager/verzoeker hierover te informeren.
Toelichting:
Het college neemt de klacht niet in behandeling omdat het college van mening is
dat het zowel het belang van de klager als het gewicht van de gedraging
onvoldoende is. En het college zal het verzoek tot intrekking van de registratie in
het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem afwijzen.
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