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Zaaknummer: 161207 

Onderwerp: Actuele stand van zaken dienstverlening Welzorg 

Besluit: Kennis te nemen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de levering 

van de Wmo hulpmiddelen door Welzorg;De raad deze actuele stand van zaken 

te geven via een raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 146513 

Onderwerp: Evaluatie en doorontwikkeling Transformatie Sociaal Domein 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van de rapportage ‘Transformatieagenda Sociaal Domein 

2018-2022, eindevaluatie’ (bijlage 1). 

2.     Kennis te nemen van de memo ‘Doorontwikkeling Transformatie Sociaal 

Domein 2023-2026’ (bijlage 2). 

3.     De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling (bijlage 

3) over de rapportage ‘Transformatieagenda Sociaal Domein 2018-2022, 

eindevaluatie’ (bijlage 1) en de memo ‘Doorontwikkeling Transformatie 

Sociaal Domein 2023-2026’ (bijlage 2). 

  

Zaaknummer: 160879 

Onderwerp: Realisatiefase Quick wins huisvesting en gemotiveerd afwijken van de 

inkoopregels 

Besluit: Af te wijken van de inkoop- en aanbestedingsregels gemeente Heumen en 

bijgevoegde opdracht enkelvoudig onderhands aan architectenbureau De Twee 

Snoeken te gunnen. 

 

Zaaknummer: 131060 

Onderwerp: Aanvraag LEADER 

Besluit: Voor het opstellen van een Lokale Ontwikkelingsstrategie in het kader van 

LEADER een bedrag van € 3.500 beschikbaar te stellen. Burgemeester Joerie 

Minses aan te wijzen als coördinerend portefeuillehouder. De gemeenteraad te 

informeren over LEADER middels bijgevoegde raadsmededeling. 

  

Zaaknummer: 145046 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Loksheuvelseweg 1 Overasselt 

Besluit: 1.     De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Loksheuvelseweg 1  

Overasselt”, inclusief de daarbij behorende bijlagen ongewijzigd vast te 

stellen. 

2.     Geen exploitatieplan vast te stellen aangezien de dekking van de kosten 

anderszins is geregeld. 
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Zaaknummer: 157175 

Onderwerp: Vuurvogel I, Veldsingel 2 

Besluit: 

 
 

1.     Kennis te nemen van het cultuurhistorisch onderzoek van het Gelders 

Genootschap en de conclusies hiervan over te nemen. 

2.     Op basis van deze conclusies geen opvolging te geven aan de motie van de 

raad van 15 april 2021. 

3.     De herontwikkeling en herbestemming van het pand aan de markt over te 

laten en daartoe een verkoopstrategie op te starten, waarbij een 

aanwijzing tot gemeentelijk monument randvoorwaardelijk is. 

4.     De raad via bijgaande raadsmededeling hiervan in kennis te stellen. 

 

Zaaknummer: 139794 

Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan ''Worsumsche Broek, Overasselt'' 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Worsumsche Broek, Overasselt'' inclusief 

bijbehorende bijlagen ongewijzigd vast te stellen, conform het voorstel in bijlage 1 en 

bijbehorend besluit. 

  

Zaaknummer: 86890 

Onderwerp: Herijkte energie-opgave 2030 en 2050 gemeente Heumen 

Besluit 1.     Kennis te nemen van de herijkte energie-opgave gemeente Heumen 2030 en 2050; 

2.     De raad voor te stellen de herijkte energie-opgave vast te stellen conform  

         bijgevoegd raadsvoorstel en daarbij expliciet in te stemmen met de  

         geschetste opgave voor 2030 en voor 2050: 

* De ontwikkelingen rond de vervanging van de stuw en mogelijke realisatie van een 

waterkrachtcentrale tussen Nederasselt en Grave worden nauwgezet gevolgd. Zodra 

een toekomstige opbrengst duidelijk is, zal deze deel uitmaken van de invulling van 

onze totaalopgave. 

* Parallel hieraan zal in beeld gebracht worden welke ontwikkelingen c.q. 

voorbereidingen nodig zijn om de (eventueel) nog ontbrekende opgave met extra zon- 

of met windenergie in te kunnen vullen. Mocht de realisatie en/of opbrengst van de 

waterkrachtcentrale eind 2023 niet concreet zijn, dan zal windenergie verder worden 

ontwikkeld. 

* Voor de ambitie voor CO2-emissiereductie in 2030 aan te sluiten bij de landelijke 

norm van 55%; 

* Energieneutraal beperken we nu tot elektriciteitsneutraal; 

* De vraag naar elektriciteit wordt gereduceerd door isoleren en de toepassing van 

alternatieve bronnen en technieken voor verwarming; 

* De overblijvende vraag naar elektriciteit wordt ingevuld met zon op daken; 

* De resterende opgave van 205 TJ grootschalige opwek in 2030, respectievelijk 440 TJ 

in 2050, wordt ingevuld met grondgebonden zon, met waterkracht, en indien nodig met 

windenergie. 

3.     De raad voor te stellen de routekaart klimaatneutraal Heumen 2050,  

         vastgesteld op 6 april 2017, in te trekken. 

4.     De raad voor te stellen de energie-opgave over 2 jaar te laten herijken. 
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Zaaknummer: 155131 

Onderwerp: Principeverzoek Hoogstraat 16 

Besluit: In principe, onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan het verzoek om drie 

woningen te realiseren. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


