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Zaaknummer: 134007 

Onderwerp: Burgeradviesraad over Dienstverleningsovereenkomst 2023 gemeenten en 

MGR/WerkBedrijf 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van het advies van de Burgeradviesraad Heumen over de 

Dienstverleningsovereenkomst gemeenten en MGR/WerkBedrijf 2023; 

2.    In te stemmen met de reactie op het advies van de Burgeradviesraad; 

3.    Bijgaande raadsmededeling te verzenden aan de raad. 

  

Zaaknummer: 138361 

Onderwerp: Maandrapportage juli en augustus 2022 

Besluit: 1.    In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage juli/augustus 

2022. 

2.    De rapportage ter kennisneming voor te leggen aan de leden van de raad 

en commissies. 

 

Zaaknummer: 137848 

Onderwerp: Reactie op schriftelijke vragen ex art 39 RvO over stijgende kosten 

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

over de stijgende kosten via bijgevoegde raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 137498 

Onderwerp: Kennisgeving implementatie Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen 

Besluit: 1.    Kennis te nemen van de aanpak in Rijk van Nijmegen voor de 

implementatie van de Wijzigingswet Wet gemeenschappelijke regelingen. 

2.    De raad met bijgaande raadsmededeling over deze aanpak te informeren. 

  

Zaaknummer: 140645 

Onderwerp: Raadsavond Gebiedsuitwerking Verstedelijkingsstrategie en Mobiliteit 24 

november 2022 

Besluit: In te stemmen met het voorstel aan het Presidium voor het organiseren van 

een Raadsavond op 24 november 2022 voor het onderwerp “Gebiedsuitwerking 

Verstedelijkingsstrategie en Mobiliteit”. 
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Zaaknummer: 140351 

Onderwerp: Lokale maatregelen energiekosten en geldzorgen 

Besluit: 1.    Tijdelijk lokaal aanvullende maatregelen te treffen ten aanzien van de 

energieproblematiek en geldzorgen, als volgt: 

 Maximale inzet op intensivering van communicatie en coördinatie om, 

           meer nog dan nu al het geval is, bekendheid te geven aan bestaande en  

           nieuwe regelingen op het gebied van armoede en geldzorgen en de  

           toegang hiertoe. 

 Extra ondersteuning aan lokale organisaties: organisaties die direct  

           bijdragen aan hulp voor mensen met energiearmoede zoals met name de  

           Voedselbank en de Kledingbank kunnen extra subsidie aanvragen 

 Tijdelijk versoepelen van de bestaande regeling individuele bijzondere  

           bijstand bij bovengemiddelde stijging van de energiekosten door  

           ophoging van de toegangsgrens tot 130% van het minimum. Hiervoor  

           bijgaand Wijzigingsbesluit op de beleidsregels Eenmalige energietoeslag  

           (vastgesteld op 30 augustus 2022) vast te stellen, met als einddatum 31  

           december 2022. 

2.   Voor de uitvoering van de lokale aanvullende maatregelen een 

Maatwerkbudget Energiekosten met een plafond ad 

€ 100.000 beschikbaar stellen en te verantwoorden via begrotingswijziging 

via de reguliere maandrapportages. 

3.   De raad hierover te informeren via een raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 54765 

Onderwerp: Uitbreiding energieloket 

Besluit: 1.    Loket Duurzaam Wonen Plus (LDW+) uit te breiden met de website en het 

klantencontactcentrum van Regionaal Energieloket (REL); 

2.    Loket Duurzaam Wonen Plus te transformeren naar Energieloket Heumen; 

3.    Voor de periode 2023 – 2026 de extra kosten à € 6.500 per jaar te dekken 

uit de bestemmingsreserve van € 237.098 bedoeld voor de ondersteuning 

van gemeenten bij de RES en de Transitievisies Warmte en dit via de 

maandrapportage van januari 2023 aan de raad voor te leggen. 

  

Zaaknummer: 139788 

Onderwerp: Ontwikkeling monitor sociaal domein 

Besluit: 1.    In te stemmen met het ontwikkelen van een monitor voor het sociaal 

domein conform bijgevoegd voorstel. 

2.    De eenmalige kosten hiervoor (€ 27.000) ten laste te brengen van het 

exploitatieresultaat 2022. 

 
 
 
 
 
 

 


