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Zaaknummer: 51617 

Onderwerp: Principeverzoek Hoogstraat 56 Overasselt 

Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek om 

maximaal 8 appartementen te realiseren op het perceel Hoogstraat 56 te 

Overasselt. De principetoestemming vervalt indien na 2 jaar geen gebruik is 

gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen en/of te voldoen 

aan de financiële verplichtingen. 

  

Zaaknummer: 70824 

Onderwerp: Realisatie bezuinigingen 2021 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de gerealiseerde bezuinigingen. 

2.     In te stemmen om de financiële consequenties van de niet gerealiseerde 

bezuinigingen bij de kadernota op te nemen als extra financiële opgave. 

3.     De raad met bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling hierover te 

informeren. 

 

Zaaknummer: 64585 

Onderwerp: Voorstel bezuiniging Transformatieagenda Sociaal domein 

Besluit: 1.     In te stemmen met het voorstel om structureel € 60.015 op de 

Transformatieagenda Sociaal Domein te bezuinigen. 

2.      In te stemmen met het onttrekken van een bedrag van € 40.000 uit de 

bestemmingsreserve statushouders. 

3.     Kennis te nemen van het advies van de BAR (bijlage 1). 

4.      In te stemmen met het antwoord op het advies van de BAR (bijlage 2). 

5.      De gemeenteraad te informeren en voorstellen om het bedrag uit de 

bestemmingsreserve te onttrekken d.m.v. een raadsvoorstel (aangepaste 

bijlage 3). 

  

Zaaknummer: 56849 

Onderwerp: Onderzoek Invoering Heumenkaart 

Besluit: 1.     De raad voor te stellen om in 2022 te starten met een digitale Heumenpas, 

op basis van een voucher (met QR code). 

2.     De specifieke technologie van de Stichting Forus hiervoor in te zetten en 

hierdoor tevens te besluiten af te wijken van het lokaal inkoop- en 

aanbestedingsbeleid waar het gaat om de verplichting van meervoudig 

onderhands aanbesteden. 

3.     De eenmalige (inrichtings-)kosten ad € 27.500 in 2021 en de jaarlijkse 

kosten 2022 ad € 8.400 te betalen vanuit de extra middelen Aanpak 

armoede- en schulden. 

4.     Akkoord te gaan met de reactie op het advies van de Burgeradviesraad. 

 
 
 

 


