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Zaaknummer: 110892 

Onderwerp: Principeverzoek De Waaij 2-6 Heumen 

Besluit: 1.     In principe, onder voorwaarden, medewerking verlenen aan het verzoek 

om 2 burgerwoningen van elk maximaal 800 m³ te realiseren op het 

perceel De Waaij 2-6 te Heumen. De principetoestemming vervalt indien 

na 2 jaar geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om een aanvraag in 

te dienen en/of te voldoen aan de financiële verplichtingen. 

2.     Instemmen met het zoeken naar een door de gemeente goed te keuren 

locatie voor de twee woningen, wanneer er geen goed woon- en 

leefklimaat gegarandeerd kan worden op de huidige locatie De Waaij 2-6 

Heumen. 

 

Zaaknummer: 108717 

Onderwerp: Evaluatie ICT Rijk van Nijmegen 

Besluit: 1.     In te stemmen met de keuze voor de sporen 1b, 2a en 2b voor de 

toekomstige ontwikkeling van de samenwerking op het gebied van 

automatisering en informatisering. 

2.     In te stemmen met de uitwerking van spoor 1b door de Modulaire 

Gemeenschappelijke Regeling. 

3.     Opdracht te geven aan de kring van gemeentesecretarissen om spoor 2a – 

het inrichten van een regionale i-expertisegroep – nader uit te werken en 

hiervoor een concreet voorstel te doen. 

4.     Opdracht te geven aan de kring van gemeentesecretarissen om spoor 2b – 

samenwerken op strategische I-thema’s – op korte termijn nader uit te 

werken voor 1 of 2 thema’s en hiervoor een concreet voorstel te doen. 

5. Het rapport “Vrijheid in gebondenheid” voor kennisgeving aan te bieden 

aan de raad. 

  

Zaaknummer: 108220 

Onderwerp: Inzet compensatie tekorten jeugdzorg 

Besluit: 1.     Het schommelfonds te handhaven om afwijkingen bij de uitvoering van het 

bestaande beleid in de exploitatie t.o.v. de begroting op te kunnen vangen. 

2.     Bij de bestemming van het resultaat 2021 aan de raad voor te stellen om  

        € 131.514 en het bedrag dat ontvangen wordt uit de verevening jeugdzorg 

binnen het Rijk van Nijmegen toe te voegen aan het schommelfonds. 

3.     Na 3 jaar het schommelfonds opnieuw te evalueren. 

 

Zaaknummer: 107434 

Onderwerp: Aanstelling Burgeradviesraad K. Langemeijer en aftreden J. van Hest 

Besluit: 1.     Per 1 maart 2022: mevrouw K. Langemeijer te benoemen als lid van de 

Burgeradviesraad voor een periode van 4 jaar. 

2.     Per 1 december 2021: de heer J. van Hest, na een lidmaatschap van  

        18 jaar, eervol te ontslaan als lid van de Burgeradviesraad. 

 


