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Zaaknummer: 71202 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen bibliotheek 

Besluit: De bijgevoegde raadsmededeling waarin de vragen van de PvdA worden 

beantwoord aan de raad toe te sturen. 

 

Zaaknummer: 66502 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan “Maasstraat 10 te Heumen” 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Maasstraat 10 te Heumen” vast 

te stellen. 

  

Zaaknummer: 65808 

Onderwerp: Beantwoording Hoogstraat geluidsoverlast 

Besluit: 1.    In te stemmen met de antwoordbrief aan de melder. 

2.    De antwoordbrief t.k.n. aan de raad toe te sturen. 

 

Zaaknummer: 67152 

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan “Schoonenburgseweg 3 - Kruisbergsestraat te 

Overasselt” 

Besluit: De raad voor te stellen het bestemmingsplan “Schoonenburgseweg 3 - 

Kruisbergsestraat te Overasselt” vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 31924 

Onderwerp: Raadsmededeling ‘Stand van zaken proces Omgevingsvisie’ 

Besluit: De raadsmededeling ‘Stand van zaken proces Omgevingsvisie’ gewijzigd vast te 

stellen en toe te zenden aan de raad. 

  

Zaaknummer: 73456 

Onderwerp: Maandrapportage februari/maart 2021 

Besluit: In te stemmen met de uitkomsten van de maandrapportage over 

februari/maart 2021 en de rapportage ter kennisneming voorleggen aan de 

leden van de raad en commissies. 

 

Zaaknummer: 72855 

Onderwerp: Jaarrekening 2020 en begroting 2022 MARN 

Besluit: 1.    In te stemmen met: 

 a) het Jaarverslag en Jaarrekening 2020 van de GR MARN; 

 b) het voor kennisgeving aannemen van de meerjarenraming 2023-2025; 

 c) de begroting 2022 van de GR MARN. 

2.    In te stemmen met het voorstel het gerealiseerd resultaat van 2020 ad  

       € 134.958 en de vrijval uit de bestemmingsreserve ad €437.389, tezamen in    

       totaal € 572.347 in 2021 uit te keren. 

3.    Het concept raadsbesluit is gewijzigd vastgesteld. 
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Zaaknummer: 70020 

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen coronamiddelen cultuursector 

Besluit: De bijgevoegde gewijzigde raadsmededeling waarin de vragen van de VVD 

worden beantwoord aan de raad toesturen. 

 

Zaaknummer: 73561 

Onderwerp: GMRAN. Wijziging regeling, Informatieprotocol en toe- en uittredingsrichtlijnen 

Besluit: 1.     Te besluiten tot het wijzigingen van de Gemeenschappelijke regeling Regio 

Arnhem-Nijmegen, conform bijgaand concept-besluit (kenmerk 73562), 

onder voorbehoud van toestemming door de raad. 

2.     De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen om uw college 

toestemming te verlenen voor het besluit genoemd onder 1. 

3.     Bijgaande zienswijzebrief (kenmerk 73787) vast te stellen onder 

voorbehoud van instemming van de raad conform bijgaand raadsvoorstel. 

  

Zaaknummer: 70488 

Onderwerp: MGR. Zienswijze jaarrekening 2020, wijziging 2021 en begroting 2022-2025 

Besluit: A.     Wij stellen u voor de raad conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel voor   

          te stellen om: 

1.      In te stemmen met de voorlopige jaarrekening MGR 2020; 

2.      In te stemmen met de ontwerpbegroting MGR 2022; 

3.      Kennis te nemen van de meerjarenraming MGR 2023-2025; 

4.      In te stemmen met de begrotingswijziging MGR 2021; 

5.      Bijgaande zienswijzebrief (documentnummer 71349) aan het Dagelijks      

          Bestuur van de MGR vast te stellen. 

B.      Het incidentele voordeel als gevolg van de begrotingswijziging 2021 van  

         € 13.116 (2020 € 20.000 voordelig minus € 7.884 nadelig) te verwerken in 

de maandrapportage over juni 2021 en de financiële effecten 2022 t/m 

2023 te verwerken in de Kadernota 2022-2025. 
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Zaaknummer: 71429 

Onderwerp: Jaarrekening 2020 programmabegroting 2022 begrotingswijziging 2021 GGD GZ 

Besluit: Om conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel, de raad voor te stellen de 

volgende zienswijze te geven op de concept jaarrekening 2020, concept 

begrotingswijziging 2021en de concept Programmabegroting 2022 van de GGD 

Gelderland-Zuid. 

 

In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd de zienswijze op de 

concept Jaarrekening2020, de concept begrotingswijziging 2021 en de concept 

Programmabegroting 2022 vaststel stellen, door: 

1. In te stemmen met de concept Jaarrekening 2020; 

2. In te stemmen met het voorstel om het financiële resultaat van 2020 van  

€ 760.000 positief toe te voegen aan de Algemene Reserve 

3. In te stemmen met de Begrotingswijziging Veilig Thuis 2021, met 

kanttekening; 

4. In te stemmen met de volgende punten uit concept Programmabegroting 

2022; 

a. de verhoging deelnemersbijdrage als gevolg van indexering 

b. de bijdrage Veilig Thuis overeenkomstig de begrotingswijziging 2021 

c. de besparingen 

d. de verhoging inzake het Rijks Vaccinatie Programma, tot maximaal de 

Rijksbijdrage aan gemeenten. 

5. Niet in te stemmen met de volgende punten uit de concept 

Programmabegroting 2022; 

a. de verhoging huisvestingskosten in 2022 

b. met de bijdrage voor data gestuurd werken 

c. de extra deelnemersbijdrage voor informatieveiligheid, behalve voor het 

onderdeel CISO functionaris, hiervoor € 75.000 beschikbaar te stellen. 

d. met de extra deelnemersbijdrage inzake omgevingswet. 

6. Kennis te nemen van de meerjarenraming. 

 

Zaaknummer: 73905 

Onderwerp: ODRN begroting 2022 en jaarrekening 2020 

Besluit: I. De raad te adviseren de volgende gewijzigde zienswijze te geven op de 

begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en de aangepaste begroting 2021 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen (hierna ODRN): 

1. In te stemmen met de aangepaste begroting 2021. 

2. In te stemmen met de begroting 2022. 

3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. 

4. Niet in te stemmen met de vervanging van het zaaksysteem (WRS) ad  

€ 310.000 en hierover later te besluiten. 

 

II. De raad te adviseren de volgende zienswijze te geven op de jaarrekening 

2020 ODRN: 

1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de ODRN. 

2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde het 

voordelig rekeningresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. 
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Zaaknummer: 70499 

Onderwerp: Conceptjaarrekening 2020 en conceptbegroting 2022 Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid 

Besluit: De raad voor te stellen conform bijgaand gewijzigd raadsvoorstel de 

navolgende gewijzigde zienswijze aan het dagelijks bestuur van de 

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kenbaar te maken. 

Conceptjaarrekening 2020: 

1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 van de Veiligheidsregio Gelderland-

Zuid; 

2. In te stemmen met de resultaatbestemming van de RAV van € 813.000; 

3. In te stemmen met de volgende resultaatbestemmingen C&R: 

a. Aanvulling algemene reserve € 710.000; 

b. Bestemde reserve duiktaak € 130.000; 

c. Achterstallig onderhoud brandweerkazernes € 170.000; 

d. Opleiden en oefenen crisisorganisatie € 50.000; 

e. Voorbereidende werkzaamheden rechtmatigheid € 50.000; 

f. Uitkering van het restantresultaat aan de gemeenten € 1.370.000; 

4. Deels akkoord te gaan met de bestemde reserve Project archiefverbetering 

(DIV) tot een bedrag van € 200.000 in plaats van € 329.000 en het verschil van  

€ 129.000 aanvullend uit te keren aan de deelnemende gemeenten; 

5. Niet in te stemmen met de resultaatbestemming Optimalisering HRM-

processen € 100.000 en dit bedrag aanvullend uit te keren aan de deelnemende 

gemeenten; 

Conceptbegroting 2022: 

6. In te stemmen met de conceptbegroting 2022 van de Veiligheidsregio 

Gelderland-Zuid inclusief de extra bijdragen voor de informatiebeveiliging 

(CISO) en aanpassing piket hoofdofficier van dienst (HOVD); 

7. Niet in te stemmen met de 6 genoemde bezuinigingsopties (met uitzondering 

van de bezuiniging op het duikteam); 

8. De financiële gevolgen van de begroting 2022 van de VRGZ te verwerken in 

onze Kadernota 2022-2025; 

9. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025; 

10. Bijgaande gewijzigde zienswijze (nr. 74530) vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 73230 

Onderwerp: Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen Agenda en Begroting 2022, 

bestuursakkoord en jaarrekening 2020 

Besluit: 1.   Akkoord te gaan met bijgevoegd gewijzigd raadsvoorstel en raadsbesluit    

      met daarin opgenomen om een gewijzigde zienswijze in te dienen m.b.t. de  

voorgelegde agenda en begroting voor 2022 van de GMRAN. 

2.  In te stemmen met het voorgelegde bestuursakkoord en de 

investeringsagenda en de raad de mogelijkheid te geven dit aan te vullen 

middels bijgevoegd raadsvoorstel. 
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Zaaknummer: 74007 

Onderwerp: Verlening investeringssubsidie buitensportaccommodatie 2021 

Besluit: 1.   RKVV Overasseltse Boys een investeringssubsidie te verlenen van maximaal  

      € 41.933. 

2.   RKVV Overasseltse Boys met bijgevoegde brief hierover te informeren. 

3.   De raad met bijgevoegde raadsmededeling hierover te informeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


