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Zaaknummer: 142176 

Onderwerp: Reactie op vragen ex art 39 RVO over kinderarmoede in tijden van stijgende 

kosten 

Besluit: De schriftelijke reactie te geven op de schriftelijke vragen ex art. 39 RvO (PvdA) 

over kinderarmoede in tijden van stijgende kosten via bijgevoegde 

raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 143252 

Onderwerp: Verzoek plaatsing zonnepanelen dak Vuurvogel 

Besluit: In samenwerking met de school onderzoeken hoe de extra verduurzaming op  

het dak van de Vuurvogel kan worden ingezet voor de energietransitie van de 

wijk Kroonwijk. 

  

Zaaknummer: 112596 

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd over 2021 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de resultaten van de cliëntervaringsonderzoeken 

Wmo en Jeugd over 2021. 

2.     De raad te informeren over de onderzoeksresultaten via bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 136599 

Onderwerp: Evaluatie Vroegsignalering betalingsachterstanden 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van de uitgevoerde evaluatie. 

2.     Gebruik te blijven maken van het digitaal meldsysteem VPS van BKR om te 

blijven voldoen aan de wettelijke verplichting om inwoners met 

beginnende betalingsachterstanden een passend aanbod 

schuldhulpverlening te doen; 

3.     Het beleidsuitgangspunt te handhaven om inwoners met een enkelvoudige 

betalingsachterstand evenals nieuwe wanbetalers CAK een algemeen 

aanbod te doen, maar dan voortaan gevolgd door nabellen en om 

inwoners met een huurachterstand en met gelijktijdige of meervoudige 

achterstanden na een uitnodiging voor een afspraak meer pro actief en 

gericht te benaderen (nabellen, huisbezoek) 

4.     Kosten van het meldsysteem vanaf 1 januari 2023 te financieren met de 

door het kabinet in juli 2022 toegezegde structurele extra middelen 

vroegsignalering/schuldhulpverlening 

5.     De raad te informeren met bijgevoegde raadsmededeling en de 

Burgeradviesraad met bijgaande brief. 
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Zaaknummer: 143295 

Onderwerp: Overlast dassen Overasseltse Boys 

Besluit: Aan voetbalvereniging Overasseltse Boys een eenmalige subsidie te verlenen 

van € 6.881 om de reeds gemaakte kosten voor het oplossen van de overlast 

van dassen te vergoeden. 

  

Zaaknummer: 142233 

Onderwerp: Startnotitie Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2023-2027 Rijk van Nijmegen 

Besluit: 1.     De startnotitie Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2023-2027 Rijk van 

Nijmegen vast te stellen, waarin we een arbeidsmarktvisie voorstellen 

alsmede beleidsrichtingen voor o.a. de dienstverlening en de financiering 

van het regionaal WerkBedrijf in de komende jaren. 

2.     De raadsmededeling d.d. 1 november 2022 over de startnotitie 

Arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid 2023-2027 Rijk van Nijmegen vast te 

stellen en aan de raad te verzenden. 

 

Zaaknummer: 142911 

Onderwerp: Derde tranche stimuleringslening 

Besluit: 1.     De raad te verzoeken om € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de 

Stimuleringslening duurzame maatregelen voor woningen en de 

Stimuleringslening bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen 

conform bijgevoegd raadsvoorstel. 

2.     De raad voor te stellen om € 2 miljoen van het budget van het 

Zonnepanelenproject over te hevelen naar het budget voor de 

stimuleringslening. 

 

Zaaknummer: 139555 

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie in 2023 

Besluit: 1.     Het aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in 2023 op het huidige 

niveau te handhaven. 

2.     De meerkosten ad € 38.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve 

statushouders. 

3.     Het restant van de bestemmingsreserve vrij te laten vallen in de algemene 

reserve. 

4.     In 2023 besluitvorming voor te bereiden voor structureel beleid met 

betrekking tot het VVE-aanbod en de daarvoor benodigde financiële 

middelen. 

 

Zaaknummer: 144009 

Onderwerp: Plan van Aanpak Lokale inclusieagenda 

Besluit: 1.      In te stemmen met het bijgevoegde Plan van Aanpak voor het opstellen 

van een lokale inclusieagenda. 

2.     Incidenteel een bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen ten laste van de 

gemeentelijke exploitatie 2022 om via de uitvoering van het Plan van 

Aanpak te komen tot een lokale inclusieagenda. 
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Zaaknummer: 144237 

Onderwerp: Datalek uitkeringsspecificaties 

Besluit: 1.     De raadsmededeling met kenmerk 144320 vast te stellen en te delen met 

de gemeenteraad. 

2.     Kennis te nemen van het B&W memo met kenmerk 14433. 

 


