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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. dinsdag 23 november 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 95464 

Onderwerp: Gunning regionale aanbesteding Tijdelijk Verblijf licht verstandelijk beperkten 

(LVB)18+ 

Besluit: 1.     De opdracht Tijdelijk verblijf LVB 18+ voorlopig te gunnen aan de 

aanbieders Driestroom, Pluryn, ’s Heeren Loo, Onder de Bomen en Direct 

Zorg Nijmegen voor de duur van twee jaar. 

2.     De inkoopstartnotitie vast te stellen. 

3.     In te stemmen met (het voortzetten van) de regionale financiering volgens 

het principe van solidariteit zonder verevening. 

4.     Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen 

te mandateren om over te gaan tot definitieve gunning nadat uit de 

verificatie van de inschrijvingen is gebleken dat er aan de gestelde eisen 

wordt voldaan, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat. 

5.     Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen 

te mandateren, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondermandaat, 

om de overeenkomst aan te gaan namens de gemeente Heumen met de 

vijf genoemde aanbieders, inclusief ondertekening van de 

gunningsbrieven. 

 

Ter besluitvorming door de burgemeester: 

6.     De burgemeester van Nijmegen te volmachtigen om de overeenkomsten 

te tekenen, met de mogelijkheid tot het verlenen van ondervolmacht. 

 

Zaaknummer: 98532 

Onderwerp: Principeverzoek Droogsestraat ong. Malden (perceel 5007) 

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

een twee-onder-één kap te realiseren op het perceel met nummer 5007 aan de 

Droogsestraat te Malden. 

 

Zaaknummer: 99486 

Onderwerp: Besteding extra geld vanuit het Rijk voor controle op coronatoegangsbewijs 

Besluit: 1.     De specifieke uitkering (SPUK) ‘Incidentele bijdrage ondersteuning naleving 

controle op toegangsbewijzen (CTB) met een gewijzigd vastgestelde 

regeling beschikbaar te stellen voor organisatoren van evenementen in 

onze gemeente en voor sportverenigingen en sportaccommodaties in onze 

gemeente. 

2.     De SPUK CTB niet beschikbaar te stellen voor commerciële partijen zoals 

horeca, fitnesscentra en contactberoepen. 

3.     Het subsidieplafond vast te stellen op € 42.756 en te verdelen op basis van 

volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. 

 

 

 


