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Zaaknummer: 53836 

Onderwerp: Voortzetting samenwerking regioarcheologie 2021 - 2024 

Besluit: 1.   De samenwerking regioarcheologie voor te zetten voor de periode 2021-2024, 

samen met de gemeenten Beuningen, Berg en Dal, Heumen, Druten en Wijchen. 

2.    In te stemmen met de bijgevoegde Intentieverklaring Regioarcheologie Regio 

Nijmegen 2021-2024. 

 

Zaaknummer: 46185 

Onderwerp: Verzoek tot principetoestemming ruimte voor ruimte Oude Rijksweg 1 te Nederasselt 

Besluit: 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het bouwen van één 

woning aan de Oude Rijksweg 1 te Nederasselt, in ruil voor beëindiging van het 

agrarisch bedrijf ter plekke, waarbij in totaal 1.400 m² aan bedrijfsgebouwen 

wordt gesaneerd. 

2. De raad met bijgevoegde raadsmededeling (bijlage 1) te informeren dat wij de 

kwaliteitswinst bij het verzoek voldoende hoog inschatten om afwijking op de 

beleidsregel “omschakeling agrarisch bedrijf naar wonen” te motiveren.  

 

Zaaknummer: 43798 

Onderwerp: Definitieve Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 2021-2022 

Besluit: 

 

 

 

 

 

1. De definitieve Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 

2021-2022 vast te stellen, met uitzondering van de artikelen 5 tot en met 7 en 9 

tot en met 11. 

2. De raad via bijgaande mededeling te informeren over de definitieve 

Dienstverleningsovereenkomst WerkBedrijf Rijk van Nijmegen 2021-2022. 

Zaaknummer: 9425 

Onderwerp: Project Huisvestingsconcept 

Besluit: 

 

 

1. De VO (Voorlopig Ontwerp)-fase van het project “huisvestingsconcept 

gemeentehuis” af te sluiten met als eindproducten het vlekkenplan en 

kostenraming. 

2. Het voornoemde project niet voort te zetten in een DO(Definitief Ontwerp)-fase, 

het project wordt beëindigd.   

3. De organisatie opdracht te geven het groot onderhoud aan het gemeentehuis 

voor te bereiden waarbij naast het groot onderhoud ook knelpunten op het 

gebied van dienstverlening, veiligheid en vergaderfaciliteiten worden aangepakt.  

(groot onderhoud plus). 

4. De raad te informeren middels bijgevoegde raadsmededeling. 
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Zaaknummer: 53037 

Onderwerp: Vroegsignalering schulden 

Besluit: 1. In te stemmen met de aanschaf van het online registratiesysteem Vindplaats van 

Schulden (VPS) van BKR en daartoe de noodzakelijke overeenkomsten met BKR 

aan te gaan. 

2. Overeenkomst aan te gaan met vaste lasten leveranciers over de aanlevering en 

verwerking van betalingsachterstanden via het systeem VPS op basis van het 

Landelijk Convenant Vroegsignalering. 

3. Als beleidsuitgangspunt vast te stellen om signalen betalingsachterstanden op te 

pakken door het doen van een passend aanbod voor schuldhulpverlening aan de 

betreffende inwoner. 

4. Als beleidsuitgangspunt vast te stellen om bij een match van 2 of meer 

enkelvoudige signalen en bij opeenvolgende signalen in ieder geval de inwoner 

gericht te benaderen (indien mogelijk met huisbezoek) en bij enkelvoudige 

signalen een algemeen aanbod te doen. De wijze en vorm van aanbod uit te 

werken in een intern werkplan vroegsignalering en de uitvoering af te stemmen 

op beschikbare formatie en middelen. 

5. Aanschaf van het systeem te financieren uit de extra middelen 

schuldhulpverlening (decembercirculaire 2020). 

6. De raad te informeren via bijgevoegde raadsmededeling. 

7. De organisatie de opdracht te verlenen om in de eerste helft van 2021 een stuk 

voor te leggen aan het college over de gevolgen en aanpak/uitvoering van de 

nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

 

Zaaknummer: 54700 

Onderwerp: Dienstregeling 2021 Openbaar Vervoer 

Besluit: 1. In te stemmen met de mededeling aan de Raad over de dienstregeling 2021. 

2. In te stemmen met de brief aan het college van gedeputeerd staten van de 

provincie Gelderland over de dienstregeling 2021. 

 

Zaaknummer: 56356 

Onderwerp: Managementletter 2020 

Besluit: 1. Kennis te nemen van de managementletter 2020. 

2. De aanbevelingen uit de managementletter waar nodig op te volgen. 

3. De bijgevoegde Boardletter te delen met de leden van de auditcommissie. 

 

Zaaknummer: 56268 

Onderwerp: Quickscan evaluatie zonnepanelenproject en stimuleringslening 

Besluit: 1. Kennis te nemen van de uitgevoerde quickscan evaluatie zonnepanelenproject en 

stimuleringslening duurzame maatregelen. 

2. Bijgevoegde raadsmededeling over de resultaten van de quickscan te verzenden 

aan de gemeenteraad.  
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Zaaknummer: 54913 

Onderwerp: Kaderbrief MGR 2022-2025, voornemen oprichting stichting detacheringsfaciliteit en 

voornemen budgetoverheveling 2020-2021 

Besluit: 1. Kennis te nemen van de volgende brieven: 

a. De Kaderbrief van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Rijk van 

Nijmegen 2022-2025, inclusief het voornemen tot het oprichting ten behoeve van 

een eigen detacheringsfaciliteit; 

b. Het voornemen van de MGR om een stichting op te richten voor een 

detacheringsfaciliteit; 

c. Het voornemen van de MGR om budget uit 2020 over te hevelen naar 2021; 

 

2. De raad conform bijgaand raadsvoorstel als reactie op bovenstaande brieven de 

gewijzigde zienswijzen te uiten: 

a. Evaluatie WerkBedrijf 

Wij willen graag actief bijdragen aan het formuleren van eventuele verfijning van de 

onderzoeksvragen of aanvullingen daarop. 

b. Detacheringsfaciliteit 

Wij ondersteunen het voornemen tot het oprichten van een stichting die kandidaten 

kan detacheren. Wij denken hierbij in het bijzonder aan kandidaten uit de groep 

Beschut Werk- nieuw. Graag willen wij de resultaten die deze stichting bereikt 

monitoren. Daarbij denken wij aan de vraag in welke sectoren deze mensen worden 

geplaatst, de duurzaamheid van de plaatsingen en overige resultaten van plaatsingen 

(bijvoorbeeld: plaatsing bij een andere werkgever, zelf ander werk vinden, uitval). 

c. Budgetoverheveling 2020-2021 

Wij kunnen ons vinden in de overheveling van een bedrag van 0,9 miljoen uit 2020 

naar 2021 dat afkomstig is uit de overschotten op het Participatiebudget en het 

budget Loonkostensubsidies onder de voorwaarde dat bij het beschikbaar komen van 

nadere middelen er een gedeeltelijk verrekening plaats zou kunnen vinden. Wij 

ondersteunen de inzet van deze middelen voor het 100-banenplan, de verbreding 

van de dienstverlening aan de doelgroep Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo) en de instroom van meer werkzoekenden bij Werkbedrijf. 

Onder de voorwaarde dat voor de € 300.000 (onderdeel van de € 900.000) die nu 

gaat worden ingezet voor de bemiddeling van ondernemers die onder de TOZO 

vallen. Voor het geval dat het Rijk alsnog extra middelen toekent voor de bestrijding 

van de gevolgen van de corona, deze middelen met elkaar worden verrekend c.q. 

deze middelen niet automatisch aan het budget van het werkbedrijf worden 

toegevoegd. 

 

Ten aanzien van het 100-banenplan verzoeken wij u de effecten te monitoren in 

brede zin. Daaronder verstaan wij indiensttreding bij Blue View, doorstroom naar 

ander werk en overige resultaten 

 

Zaaknummer: 56562 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Woondeal regio Arnhem-Nijmegen 

Besluit: Kennis te nemen van het uitvoeringsplan Woondeal Arnhem-Nijmegen. 
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Zaaknummer: 54966 

Onderwerp: Kaderbrief 2022 BVO DRAN 

Besluit: 1. De Kaderbrief 2022 van de BVO DRAN voor kennisgeving aannemen en de 

geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten mee te nemen bij het opstellen 

van de Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025. 

2. De raad hierover te informeren middels een raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 55593 

Onderwerp: Regeling Financiële tegemoetkoming meerkosten Wmo vanaf 2021                                                                                    

Besluit: 1. Beleidsregel Regeling Financiële tegemoetkoming meerkosten Wmo vanaf 2021 

vast te stellen. 

2. Beleidsregel Regeling Financiële tegemoetkoming meerkosten Wmo 2020 in te 

trekken met ingang van 1 januari 2021. 

 

Zaaknummer: 54030 

Onderwerp: Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdhulp over 2019 

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

Jeugdhulp over 2019. 

2. De raad te informeren over de onderzoeksresultaten via bijgevoegde 

raadsmededeling.  

 

Zaaknummer: 56472 

Onderwerp: Realiseren woonzorgvoorziening aan de Kerkweg in Malden 

Besluit: 1. In principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan het realiseren van een 

woonzorgvoorziening van Dagelijks Leven aan de Kerkweg 20 in Malden. 

2. Onder voorwaarden bereid te zijn tot verkoop van de gronden direct ten zuiden 

van dit perceel ten behoeve van de bouw van appartementen. 

 

Zaaknummer: 55517 

Onderwerp: Raadsmededeling voortgang samenwerking lokale omroep (GL8) 

Besluit: De raad via de bijgevoegde raadsmededeling te informeren over de voortgang van 

het samenwerkingsproces bij de lokale omroep (GL8). 

 

Zaaknummer: 56372 

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2021 Munitax 

Besluit: 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 Munitax. 

2. De daaruit voortvloeiende lasten in de maandrapportage van januari 2021 op te 

nemen en meerjarig voor 3 jaar (2021: € 37.488,-, 2022: € 38.282,-, 2023:  

€ 39.086,-) te verwerken. 

 


