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Burgemeester: J.W.M.S. Minses 
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Wethouder: P.D. Baneke 
 
 
 
 
Wethouder: R.W.M. Engels 
 
 
 
 
Wethouder: V.F.G. Arts 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 19 juli 2022 
 
Secretaris:  G. Kolhorn 
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Zaaknummer: 90870 

Onderwerp: Collectieve Aanvullende Zorgverzekering Heumen vanaf 2023 

Besluit: 1.  Vanaf 2023 enkele technische aanpassingen bij de CAZ Heumen door te 

voeren, zijnde: 

- Actualiseren van de hoogte van het gemeentelijk aandeel. 

- Uitbreiding met een extra aanvullend pakket: 'beperkte aanvullende 

verzekering'. 

- Het toevoegen van de mogelijkheid voor gespreid betalen van het eigen 

risico bij CZ Extra Uitgebreid. 

2.  De mogelijke meerkosten te betalen uit de kostenplaats Bijzondere bijstand. 

  

Zaaknummer: 128476 

Onderwerp: Reactie op schriftelijke vragen van CDA over ex art. 39 RvO over het 

doelgroepenvervoer 

Besluit: In te stemmen met de raadsmededeling met de reactie op schriftelijke vragen 

van CDA over ex art. 39 RvO over het doelgroepenvervoer. 

  

Zaaknummer: 127907 

Onderwerp: Beantwoording vragen PvdA Heumen over jonge mantelzorgers 

Besluit: 1.  Kennis te nemen van de publicatie 'Kerncijfers jonge mantelzorgers in 

Nederland' van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) (zie bijlage). 

2.   In te stemmen met bijgevoegde raadsmededeling waarin de vragen van 

PvdA Heumen over jonge mantelzorgers beantwoord worden. 

 

Zaaknummer: 121962 

Onderwerp: Beslissing op bezwaar inzake last onder bestuursdwang Ewijkseweg 6 

Overasselt 

Besluit: Overeenkomstig het advies van de Commissie bezwaarschriften het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 

  

Zaaknummer: 127709 

Onderwerp: Jaarverslagen klachten 2021 

Besluit: 1.  Te besluiten om van de jaarverslagen van de klachtencoördinator en de 

gemeentelijke ombudsman kennis te nemen; 

2.  Te besluiten om beide jaarverslagen door middel van bijgevoegde gewijzigde 

raadsmededeling ter kennisname aan de Raad aan te bieden. 
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Zaaknummer: 113186 

Onderwerp: Burgerpeiling 2022 

Besluit: 1.     In te stemmen met het houden van een burgerpeiling. 

2.     Deze burgerpeiling uit te voeren in samenwerking met peilingbureau 

Citisens. 

3.     Gevolg te geven aan de resultaten van de burgerpeiling. 

4.     Af te zien van het houden van een ondernemerspeiling. 

5.     Ernaar te streven elke 2 jaar opnieuw een burgerpeiling te organiseren. 

 

Zaaknummer: 130864 

Onderwerp: Raadsmotie Ondersteuning aan de boeren in onze gemeente 

Besluit: 1.     De motie ’Ondersteuning aan de boeren in onze gemeente’ die unaniem is 

aangenomen in de raadsvergadering van 30 juni 2022, uit te voeren door 

bijgevoegde brieven te sturen naar de Minister van Landbouw en Stikstof 

en aan GS van de provincie Gelderland. 

2.    Ter uitvoering van deze motie tevens wethouder Pepijn Baneke aan te 

        wijzen als het aanspreekpunt binnen het college voor agrarische zaken. 

  

Zaaknummer: 130689 

Onderwerp: Verordening op de gemeentelijke adviescommissie Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit Gemeente Heumen 2023 

Besluit: 1.     In te stemmen met de Verordening op de gemeentelijke adviescommissie 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Heumen 2023; 

2.     In te stemmen met het Reglement van Orde op de gemeentelijke 

adviescommissie Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Heumen 

2023; 

3.     De bevoegdheid tot benoeming van de leden van de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit aan uw college te delegeren; 

4.     De stukken genoemd onder sub 1 en 2 ter besluitvorming aan de 

gemeenteraad aan te bieden. 

  

Zaaknummer: 130858 

Onderwerp: Stand van zaken mogelijkheid waterkrachtcentrale stuw Nederasselt-Grave 

Besluit: De raad via bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling te informeren over de 

stand van zaken met betrekking tot het verkennen van mogelijkheden voor het 

realiseren van een waterkrachtcentrale bij de stuw tussen Nederasselt en 

Grave. 

 

 

 

 


