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B en W Uitgelicht bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse collegevergadering. Hoewel deze
samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen rechten aan ontlenen: de samenvattingen geven immers een
beknopt beeld van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Ondertekenen samenwerkingsovereenkomsten WRN en SNR
Landelijk beleid verplicht ons samen te werken voor een water robuust en klimaatbestendig Nederland. In het
Deltaplan Klimaatadaptatie van de rijksoverheid is aangegeven dat gemeenten, waterschappen, provincies en
het Rijk het proces van klimaatadaptatie moeten versnellen en intensiveren. Onderdeel van die ambitie is de
noodzaak om regionaal samen te werken en gezamenlijk een regionaal adaptatie strategie (RAS) op te stellen.
Door samen te werken kan aanspraak worden gemaakt op het stimuleringsfonds voor klimaat vanuit de
overheid.
Wij willen deze verplichting vormgeven binnen bestaande samenwerkingen. Samen met de regiogemeenten
hebben we ingestoken op een uitbreiding van de bestaande samenwerkingsverbanden om aan deze nieuwe
taak invulling te geven. Door deze uitbreiding is het nodig de samenwerkingsovereenkomsten aan te passen en
opnieuw vast te stellen. Wij werken met de Werkeenheid regio Nijmegen (WRN) samen aan klimaatadaptatie en
met de Samenwerkende Netwerken Rivierenland (SNR) samen aan de waterketen.

College
Op woensdag 16 januari om 18.00 uur heropent burgemeester Van Neerbos restaurant De Bolle in BovenLeeuwen.
Wethouder Ton de Vree is zaterdag 19 januari om 13.30 uur aanwezig bij de opening van de schaakkaravaan
van Tornado in Druten en ‘s avonds om 20.00 uur bij de start van het jubileumjaar van muziekvereniging St.
Barbara in ’t Centrum in Dreumel.
Zondag 20 januari is de prins(es) presentatie van de Blautuuters uit Appeltern. Om 14.00 uur is burgemeester
Vincent van Neerbos aanwezig in De Schuur.

(Deze B en W Uitgelicht bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten van de laatste
collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van besluiten uit eerdere collegevergaderingen.
De publicatie van een samenvatting in B en W Uitgelicht wordt namelijk regelmatig één of twee weken uitgesteld, omdat de
gemeente eerst direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct betrokkenen via
de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan).

