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Zaaknummer: 52221 

Onderwerp: Transitievisie warmte 

Besluit: 1.   De gewijzigde Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de raad voor te  

       leggen conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

2.   De raad voor te stellen € 135.000 uit de bestemmingsreserve  

       Klimaatmiddelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de  

       Transitievisie warmte en de kosten hieruit te dekken. 

  

Zaaknummer: 101742 

Onderwerp: Kaderbrief 2023 BVO DRAN 

Besluit: 1.   De Kaderbrief 2023 van de BVO DRAN voor kennisgeving aan te nemen. 

2.   De hierin geschetste ontwikkelingen mee te nemen bij het opstellen van de 

Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026. 

3.   Voor Heumen af te wijken van de in de Kaderbrief 2023 genoemde 

algemene uitgangspunten, door geen rekening te houden met een 

volumegroei in het vraagafhankelijk vervoer en leerlingenvervoer. 

4.  De raad te informeren over de Kaderbrief 2023 middels een 

raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 101621 

Onderwerp: Tarieven (ZIN en PGB) ambulante Wmo en Jeugdhulp 2022 

Besluit: De tarieven voor de ambulante Wmo en Jeugdhulp inclusief Beschermd Wonen 

(zorg in natura en persoonsgebonden budget) voor 2022 vast te stellen 

conform bijgevoegde bijlagen. 

 

Zaaknummer: 88913 

Onderwerp: Uitvoeringsbesluiten Rijksweg 216-218 

Besluit: De raad met een gewijzigd raadsvoorstel voor te leggen om geen wensen en 

bedenkingen te uiten voor de realisatie van het project. 

 

Zaaknummer: 100368 

Onderwerp: Schriftelijke raadsvragen D66 inzake vergunningverlening Morssinkhof 

Besluit: In te stemmen met de gewijzigde beantwoording van de raadsvragen van D66 

conform bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling. 
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Zaaknummer: 102975 

Onderwerp: Zienswijze oprichting en deelname stichtingen risicobeheer en waarborgfonds 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van de brief en het ontwerpbesluit vanuit de VRGZ over de 

oprichting en deelname stichtingen risicobeheer en waarborgfonds en de 

concept zienswijze oprichting en deelname stichtingen risicobeheer en 

waarborgfonds. 

2.    De raad conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen gewijzigde 

wensen en bedenkingen te uiten over de oprichting en deelname aan de 

stichtingen risicobeheer en waarborgfonds. 

  

Zaaknummer: 11967 

Onderwerp: Masterplan Centrum Malden 

Besluit: In te stemmen met het aan de raad voorleggen van het bijgaande gewijzigde  

raadsvoorstel waarin de raad wordt voorgesteld om: 

1. Kennis te nemen van: 

- de MKBA Vitaal Centrum Malden; 

- de Reactienota Ontwikkelingen Centrum Malden; 

      - de Financiële toelichting mogelijke dekking investering openbare ruimte; 

- de Brief Oosterpoort aan bewoners Ericastraat en 

- de Procesbeschrijving Masterplan centrum Malden. 

2.  Het “Masterplan Centrum Malden” vast te stellen zoals weergegeven in 

bijlage 1 bestaande uit: 

      a. de ontwikkelkaders voor de bouwontwikkelingen in het centrum van 

Malden en 

      b. het schetsplan Centrumplan Malden dat als basis dient de verdere  

           inrichting van de openbare ruimte van Vitaal Centrum Malden. 

3.  In te stemmen met een maximum investeringsbereidheid van € 3,7 miljoen 

voor de toekomstige inrichting van de openbare ruimte en deze in de 

toekomst ten laste te brengen als kapitaallast binnen de exploitatie. 

4.   In te stemmen met een voorbereidingskrediet van € 135.000 voor de 

voorbereidingskosten en kosten voor de projectleiding voor de verdere 

begeleiding en uitvoering van het Masterplan en deze te dekken uit het 

begrotingsoverschot van 2022. 
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Zaaknummer: 101240 

Onderwerp: Zienswijze kaderbrief MGR 2023 

Besluit: 1.  De raad voor te stellen om een zienswijze vast te stellen op de Kaderbrief 

van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van Nijmegen 

2023-2026 met daarbij de volgende uitgangs- en aandachtspunten: 

Platformfunctie 

Evaluatie 

a. Dat in de zijlijn van de evaluaties WerkBedrijf en iRvN tevens bezien wordt  

          of deze platformfunctie die de samenwerking in de regio moet  

          ondersteunen, voldoende uit de verf komt en nog passend is of  

          aanpassing behoeft. 

WerkBedrijf 

Op weg naar Werk 

b.  Dat de instroom naar arbeidsmatige dagbesteding wordt afgestemd de  

           Wmo-consulenten van de gemeente Heumen, waardoor inzicht blijft  

           bestaan in deze instroom. 

Inburgering 

c.   Dat de kosten van de uitvoering van de Module Arbeidsmarkt en  

            Participatie (MAP) blijven binnen het budget dat het Rijk via de  

            specifieke uitkering (SPUK) hiervoor beschikbaar stelt. 

Detacheren 

d.   Dat de ervaring leert dat detacheren, anders dan het bestuur van de  

            MGR formuleert, niet altijd een opstap naar regulier werk is. 

e.   Dat bij de uitvoering van de CAO Aan de slag een evenwichtige afweging  

             wordt gemaakt tussen de mogelijkheden van detachering en de inzet  

             van middelen. Dit zoveel mogelijk vanuit (de overschotten van) het  

             participatiebudget te financieren. 

Begeleiding SW op orde 

f.     Dat de MGR (WerkBedrijf) inzicht biedt in de consequenties voor zowel  

             de kandidaten als de gemeenten van de twee voorgestelde  

             alternatieven om het ziekteverzuim te verlagen. 

Project Doe je mee? 

g.    Dat dit project niet ten koste dient te gaan van andere dienstverlening. 

iRvN 

Informatieveiligheid 

h.   Dat als prestatieafspraak wordt toegevoegd dat de MGR (iRvN) werkt  

            aan een structurele periodieke verantwoordingscyclus om door een  

            Third Party Memorandum (TPM), een verklaring die wordt afgegeven  

            door een onafhankelijke auditpartij, verantwoording af te leggen aan de  

            deelnemende gemeenten. 

Kostenverschuiving. 

i.    Dat wij verwachten dat de MGR (iRvN) de ombuiging van (verminderde)  

            beheertaken naar meer projectbegeleiding, regie-taken e.d. binnen de  

            afspraken over kwaliteit en middelen vormgeeft. Hierbij de kosten en  

            baten van de overgang naar de Cloud betrekt, om zoveel mogelijk binnen  

            de afgesproken middelen en kwaliteitsafspraken te realiseren. 

2.   In te stemmen met bijgaande zienswijzebrief. 
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Zaaknummer: 103695 

Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst GL8 en Omroep Berg & Dal 

Besluit: Om de raad via de bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de 

samenwerking tussen GL8 en Omroep Berg & Dal. 

 


