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Wethouder: F.P. Eetgerink 
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Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 16 november 2021 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 92832 

Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2022 

Besluit: De raad met een gewijzigd raadsvoorstel voor te stellen: 

1.   De Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente 

Heumen 2020 per 1 januari 2022 in te trekken. 

2.   De aangepaste Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 

gemeente Heumen 2022 vast te stellen en inwerkingtreding te bepalen op 1 

januari 2022. 

 

Zaaknummer: 97014 

Onderwerp: Wijzigingsbesluit MGR - CAO Aan de slag 

Besluit: 1.    Het Wijzigingsbesluit Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk 

van Nijmegen – CAO aan de slag vast te stellen: 

I. Artikel 21 lid 1 komt na wijziging te luiden: 

I. Het samenwerkingsverband kan personeel aanstellen en kan 

arbeidsovereenkomsten afsluiten voor: ambtelijk personeel, personen 

betreffende de doelgroep van de Wet sociale werkvoorziening en 

Participatiewetkandidaten met een indicatie banenafspraak of met een 

indicatie nieuw beschut. 

II. Een nieuw artikel 21 lid 5 wordt toegevoegd: 

5. Op de medewerkers behorende tot de doelgroep van de Participatiewet 

met een indicatie banenafspraak of met een indicatie nieuw beschut zijn de 

arbeidsvoorwaarden van de Collectieve arbeidsovereenkomst Aan de slag 

van toepassing alsmede de door het dagelijks bestuur vast te stellen 

algemene voorschriften en bepalingen geldende voor deze medewerkers. 

2.    De raad conform bijgaand raadsvoorstel eveneens het wijzigingsbesluit CAO 

Aan de slag van de MGR vast te laten stellen. 

  

Zaaknummer: 96303 

Onderwerp: Zienswijze op Kaderbrief 2023 GGD 

Besluit: In te stemmen met de in het bijgevoegde gewijzigde raadsvoorstel en de daarin 

geformuleerde aangevulde zienswijze op de Kaderbrief 2023 van de GGD 

Gelderland-Zuid. 

 

Zaaknummer: 96295 

Onderwerp: Belastingverordeningen 2022 

Besluit: 1.     In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel met bijbehorende 

verordeningen. 

2.     Deze ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 
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Zaaknummer: 9635 

Onderwerp: Coördinatieregeling Zonnepark Teersche Sluispolder 

Besluit: Het raadsvoorstel ‘Coördinatieregeling Zonnepark Teersche Sluispolder’ vast te 

stellen en te agenderen voor de raadsvergadering van 16 december 2021. 

  

Zaaknummer: 96921 

Onderwerp: Maandrapportage september/oktober 2021 

Besluit: 1.    In te stemmen met de maandrapportage over september/oktober 2021. 

2.    In te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel inzake: 

       a. de formalisering van de maandrapportages juli t/m oktober 2021 

inclusief de bijbehorende begrotingswijzigingen 7 en 8 en 

        b. het overhevelen van drie niet gebruikte budgetten t.l.v. de exploitatie 

2021 naar het begrotingsjaar 2022 via het instellen van drie nieuwe 

bestemmingsreserves. 

3.     Om de structurele mutaties ter grootte van € 82.757 nadelig te verwerken 

in de financiële maandrapportage van januari 2022 en vervolgens in de 

kadernota 2023-2026. 

4.     In te stemmen met de mutaties zoals opgenomen in de bijgevoegde staat 

van reserves en voorzieningen en aan de raad ter besluitvorming 

voorleggen. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


