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A-lijst  
A 1. Financiële stukken VNOG 2020 De raad voor te stellen: 

1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 
VNOG; 

2. Kennis te nemen van de kaderbrief 2021 - 2024 VNOG; 
3. Bij de VNOG een zienswijze in te dienen op de concept- 

programmabegroting 2021 - 2024 volgens de brief; 
4. De VNOG te informeren overeenkomstig de brief. 

  
A 2. concept programmabegroting 2021 en 

jaarstukken 2019 GGD NOG 
De raad voor te stellen: 
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2019 van 

GGD Noord- en Oost-Gelderland. 
2. Een zienswijze in te brengen op de concept-programma-

begroting 2021 van GGD Noord- en Oost-Gelderland om 
aan te geven dat het zaak is dat de GGD reeds in 2021 de 
eerste taakstellingen als uitkomst van de takendiscussie 
weet te effectueren of op zijn minst zal starten. 

3. Naar aanleiding van de begroting 2021 de GGD te 
verzoeken om de kosten voor de Jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) adolescenten vanaf 2022 in de inwonerbijdrage op 
te nemen na de integrale doorontwikkeling van de JGZ. 

4. Het Dagelijks Bestuur van de GGD NOG te informeren 
over deze reactie na het raadsbesluit. 

  
B-lijst  
B 1. Openbare besluitenlijst. De openbare besluitenlijst d.d. 21 april 2020 vastgesteld. 
  
B 3. Informatieveiligheidsbeleid 2020 - 2022 1. Het Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022 met de volgende 

3 doelen als beleidskader voor Informatieveiligheid 
vastgesteld: 
1.1. Het beschermen en op behoorlijke en zorgvuldige 

wijze omgaan met informatie zodat de 
beschikbaarheid, integriteit, vertrouwelijkheid 
behouden blijft; 

1.2. Het waarborgen van de bescherming van persoons-
gegevens (privacy); 

1.3. Het minimaliseren van informatieveiligheidsrisico’s tot 
een acceptabel niveau. 

2. Het privacybeleid 2017 en Informatieveiligheidsbeleid 2015-
2019 ingetrokken. 

3. Het mandaat voor het vaststellen van onderwerp specifieke 
procedures rondom Informatieveiligheid belegd bij de 
algemeen directeur / gemeentesecretaris. 

4. Kennisgenomen van de 10 bestuurlijke principes voor 
informatiebeveiliging van de Informatiebeveiligingsdienst 
(IBD). 
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B 4. Bewonersenquête afvalinzameling 1. Een bewonersenquête uit te voeren over een nieuwe 

inzamelmethode; 
2. De inwoners te peilen over de meest kansrijke 

inzamelmethodes: 
2.1. Betalen per lediging van de restafvalcontainer; 
2.2. Wegbrengen van restafval naar een ondergrondse 

container, waarbij men per restafvalzak moet betalen. 
3. De vragenlijst van de enquête goedgekeurd. 
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