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BESLUITENLIJST 
 

                      

 

  

Zaaknummer: 147935 

Onderwerp: Bestuursrapportage ODRN 2022 

Besluit: Kennis te nemen van de bestuursrapportage ODRN 2022. 

  

Zaaknummer: 148370 

Onderwerp: Begrotingsrichtlijnen Rijk van Nijmegen (BRN) 2024 

Besluit: 1.  In te stemmen met de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) 2024; 

2.  De Raad hierover informeren met de bij dit advies gevoegde 

raadsmededeling. 

3.  De Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen informeren over uw 

besluit. 

  

Zaaknummer: 148820 

Onderwerp: Invoeren zelfbewoningsplicht 

Besluit: 1.  Het voorstel bij de verkoop van gemeentelijke gronden een 

zelfbewoningsplicht in combinatie met een anti-speculatiebeding, 

boetebeding en een instandhoudingstermijn van 5 jaar in te voeren voor 

nieuwbouw koopwoningen tot de NHG grens (€ 355.000, prijspeil 2022). 

2.  De Beleidsregels zelfbewoningsplicht nieuwbouw gemeente Heumen 2022 

vast te stellen. 

3.  Bij gronden van derden in nieuw af te sluiten anterieure overeenkomsten 

een zelfbewoningsplicht, boetebeding en een instandhoudingstermijn van 5 

jaar in te voeren voor nieuwbouwwoningen tot de NGH grens. 

4.  De raad te informeren over uw besluit inzake bijgevoegde beleidsregels. 

 

Zaaknummer: 148998 

Onderwerp: Ontwikkeling bouwplan Oosterpoort aan Ericastraat 

Besluit: In te stemmen met de beantwoording van de raadsvragen zoals weergegeven 

in de bijgevoegde raadsmededeling. 
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Zaaknummer: 147702 

Onderwerp: Zienswijze Kaderbrief MGR 2024-2027 

Besluit: 1.   Een zienswijze vast te stellen op de Kaderbrief van de Modulaire 

Gemeenschappelijke regeling (MGR) Rijk van Nijmegen 2024-2027 met 

daarbij de volgende uitgangs- en aandachtspunten: 

WerkBedrijf 

a. Wij stemmen in met de voorgestelde uitgangspunten voor het financiële 

kader voor 2023 en 2024; 

b. Wij ondersteunen de ontwikkeling van een regionaal Werkcentrum in 

onze arbeidsmarktregio; 

c. Wij ondersteunen de inspanningen van WerkBedrijf om te investeren in 

mogelijkheden bij ondernemers om in de beroepspraktijk op locatie de 

competentie en ondersteuningsbehoefte van kandidaten te kunnen 

vaststellen én ontwikkelen; 

d. Wij willen graag betrokken worden bij de aanbesteding van trajecten Op 

Weg Naar Werk en de nieuwe invulling van deze trajecten; 

e. Wij ondersteunen een ruimhartiger reiskostenvergoeding dan die de CAO 

biedt maar vragen tegelijkertijd ook om als werkgever het gebruik van een 

fiets en Openbaar Vervoer te stimuleren; 

f. Wij vragen het bestuur nader toe te lichten hoe gewerkt wordt aan het 

vergroten van de duurzame inzetbaarheid van SW-medewerkers. 

iRvN 

g. Voor wat betreft de organisatieontwikkeling zien wij graag een nadere 

uitwerking met eventuele consequenties tegemoet; 

h. Ons college gaat graag in gesprek over een nadere uitwerking van wat de 

basisafspraken ICT-diensten voor ons als gemeente gaan betekenen en 

welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het doorbelasten van de 

kosten; 

i. Wij willen periodiek op de hoogte worden gehouden over de inhoud en de 

voortgang van het Programma Beveiliging. 

2.   In te stemmen met bijgaande zienswijzebrief (documentnummer 147702). 

  

Zaaknummer: 147556 

Onderwerp: Aftreden mevr. Bank en mevr. van de Merendonk en aanstelling mevrouw 

Wolters en mevrouw Reitsema 

Besluit: 1.     Per 1 januari 2023: mevrouw M. Bank eervol te ontslaan als lid van de 

Burgeradviesraad. 

2.     Per 1 januari 2023: mevrouw S. van de Merendonk eervol te ontslaan als 

lid van de Burgeradviesraad. 

3.     Per 1 januari 2023: mevrouw G. Wolters te benoemen als lid van de 

Burgeradviesraad voor een periode van 4 jaar. 

4.     Per 1 januari 2023: mevrouw S. Reitsema te benoemen als lid van de 

Burgeradviesraad voor een periode van 4 jaar. 
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Zaaknummer: 147901 

Onderwerp: Evaluatie samenwerken met Bureau Legitiem bij uitvoeren adrescontrole 

Besluit: 1.    Door te gaan met de samenwerking met Bureau Legitiem voor de  

        ondersteuning in de uitvoering van adrescontrole. 

2.    Het contract met Bureau Legitiem te verlengen voor de jaren 2023 en 2024. 

  

Zaaknummer: 150386 

Onderwerp: Leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen 

Besluit: In te stemmen met bijgaand memo over de toelage aan Oekraïners. 

 

De burgemeester besluit: 

De beleidsregels leefgeld opvang ontheemde Oekraïners gemeente Heumen 

2022 vast te stellen per 1 december jl. 

 

Zaaknummer: 147861 

Onderwerp: Verlenging Wijk-GGD 

Besluit: 1.     De pilot Wijk-GGD als project te verlengen voor de duur van één jaar, 

looptijd jan-dec 2023. 

2.     Het project in 2023 waarvan de totale kosten € 87.627 bedragen te laten 

financieren vanuit de centrummiddelen BW (Beschermd Wonen) van 

centrumgemeente Nijmegen. 

3.     In september 2023 een besluit te nemen over voortzetting van het project 

Wijk-GGD in 2024. 

4.     De Wijk-GGD uit te breiden met 2 uur per week voor de ureninzet vanuit 

Ixta Noa (ervaringsdeskundigheid) voor de gehele duur van het project in 

2023. 

5.     De financiering hiervan á € 7.098 te dekken uit de lokale 

ambulantiseringsmiddelen (budget Inclusie en Preventie uit 

Centrummiddelen BW&MO). 

6.     De dienstverleningsovereenkomst (DVO) te ondertekenen waarin de 

samenwerkingsafspraken met de GGD en Ixta Noa voor 2022 en 2023 zijn 

vastgelegd. 

7.     De overeenkomst gegevensuitwisseling te ondertekenen die onderdeel 

uitmaakt van de bovengenoemde dienstverleningsovereenkomst. 

8.     De raadsmededeling met betrekking tot de verlenging van de Wijk-GGD 

vast te stellen. 

  

Zaaknummer: 134423 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Hatertseweg 26a-28 Malden 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Hatertseweg 26a-28 Malden’ 

inclusief bijbehorende bijlagen ongewijzigd vast te stellen, conform het voorstel 

in bijlage 1 en bijbehorend besluit. 
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Zaaknummer: 149470 

Onderwerp: Specialist Jeugd ggz en Storm aanpak 

Besluit: 1.  Een specialist Jeugd GGZ aan te stellen en in te stemmen met de 

werkafspraken tussen de samenwerkende huisartsen van het 

Gezondheidscentrum Samen Gezond en de gemeente met betrekking tot 

deze nieuwe functie. 

2.  Deel te nemen aan de regionale aanpak suïcidepreventie Storm op scholen 

in de regio Nijmegen. 

3.  Het college van de gemeente Nijmegen te mandateren om de 

samenwerkingsovereenkomst STORM te ondertekenen, met mogelijkheid 

tot ondermandaat. 

4.  De specialist Jeugd ggz en de Storm aanpak te financieren vanuit de 

middelen voor jeugd ggz, respectievelijk een budget van € 32.000 en € 8.099 

(productnummer 67200.4341036) en het budget vanuit de zogenoemde 

blokhuismiddelen, zijnde € 33.000 in de bestemmingsreserve incidentele 

middelen jeugdzorg (9600017.4710008). 

5.  De raad in het voorjaar een raadsvoorstel voor te leggen om deze gelden uit 

de bestemmingsreserve te onttrekken. 

 

Zaaknummer: 145762 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen verkeersveiligheid Vennengebied 

Besluit: In te stemmen met de Raadsmededeling over vragen verkeersveiligheid 

Overasseltse Vennen en gevolgen plannen Gemeente Wijchen inzake 

uitbreiding recreatie. 

  

Zaaknummer: 149176 

Onderwerp: Zienswijze Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

Besluit: In te stemmen met bijgaand raadsvoorstel waarin wordt gevraagd om de 

volgende zienswijze op de Kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid te uiten: 

1.   Een zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2024 van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid en vast te stellen met het volgende aandachtspunt: 

a. Deze Kaderbrief laat een grote mate van onzekerheid zien. Wij vragen 

nadrukkelijk aandacht voor de financiële doorvertaling. De financiële 

vertaalslag komt aan de orde bij de behandeling van de zienswijze op de 

conceptbegroting 2024. 

 

Zaaknummer: 148907 

Onderwerp: Aanpak mensenhandel 

Besluit: 1.  Het ‘Kader aanpak mensenhandel Gelderland-Zuid’ vast te stellen. 

2.  In te stemmen met het aanwijzen van twee aandachtfunctionarissen, binnen 

team sole en team veiligheid, voor het thema mensenhandel. Zie voor taken 

de bijlage. 

 

 


