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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: 12 januari 2021  

Nummer: 2  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. 19 januari 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 54765 

Onderwerp: Regionale samenwerkingsovereenkomst Loket Duurzaam Wonen Plus 

Besluit: 1.  De samenwerkingsovereenkomst Regioloket Duurzaam Wonen Plus aan te 

gaan voor een periode van 3 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 

2020. 

2.  Voor 2020 en 2022 voor de afname van diensten van het loket een bedrag 

van respectievelijk € 13.495,46 en € 21.667,50 te reserveren, te dekken uit 

de Routekaart. 

3.   Voor 2021 de kosten te dekken uit de bestemmingsreserve van € 237.098 

bedoeld voor de ondersteuning van gemeenten bij de Regionale Energie 

Strategieën (RES) en de Transitievisies Warmte en dit via de 

maandrapportage oktober 2021 aan de raad voor te leggen. 

  

Zaaknummer: 58854 

Onderwerp: Regionaal Programma Werklocaties 2021-2024 

Besluit: De raad voor te stellen om in te stemmen met het RPW 2021-2024. Meer in het 

bijzonder met: 

-    De verdeling van de ontwikkelruimte voor bedrijventerreinen; 

-    De verdeling van de ontwikkelruimte voor regionale bedrijventerreinen; 

-    De verdeling van de ontwikkelruimte voor XXL-logistiek; 

-    De afspraken om te komen tot een duurzame ruimtelijke invulling van de 

      werklocaties in de regio Arnhem-Nijmegen in het kader van de Groene 

     Metropoolregio (pagina 10 e.v. RPW 2021-2024); 

-  -   Het RPW 2021-2024 medio 2022 te monitoren. 

  

Zaaknummer: 31894 

Onderwerp: Informatieveiligheid en Privacy jaarrapportage 2020 

Besluit: De raad middels bijgevoegde raadsmededeling met documentnummer 58414 

te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van informatieveiligheid 

en privacy in 2020. 

 

Zaaknummer: 58396 

Onderwerp: Bezuiniging Topic en Gemeentepagina 2021 

Besluit: 1.     In te stemmen met de verdeling van de bezuiniging van € 13.000 op de 

Topic en Hét Gemeentenieuws: € 3.740 op de Topic en € 9.260 op Hét 

Gemeentenieuws. 

2.     De opzet van de katernen in de Topic te handhaven en het aantal katernen 

te verminderen van 4 naar 3 per jaar. 

3.      Kennis te nemen van de prioriteiten die wekelijks gesteld zullen worden 

bij het samenstellen van de gemeentepagina’s in Hét Gemeentenieuws. 

4.     De nieuwe verdeling en werkwijze in september 2021 te evalueren en de 

beoordelen of deze zo worden voortgezet in 2022 en volgende jaren. 

5.     Bijgevoegde raadsmededeling aan de Gemeenteraad van de gemeente 

Heumen toe te sturen. 
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Zaaknummer: 59686 

Onderwerp: Uitspraak Rechtbank Rotterdam beroepsprocedure ACM 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van bijgevoegde uitspraak van de Rechtbank Rotterdam 

over de beroepsprocedure tegen de ACM. 

2.     Kennis te nemen van bijgevoegde memo over deze uitspraak. 

3.     Hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak. 

4.      Daartoe een procesbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 160, eerste 

lid onder e, van de Gemeentewet. 

 

Zaaknummer: 57715 

Onderwerp: Maandrapportage november 2020 

Besluit: In te stemmen met de gewijzigde maandrapportage over november 2020 en de 

rapportage ter kennisneming voorleggen aan de leden van de raad en 

commissies. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


