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Vergadering van Burgemeester en Wethouders  
 
Datum: dinsdag 21 december 2021  

Nummer: 51  

Status: Openbaar  

 
 

Gezien: 
        
Burgemeester: G.M. Mittendorff 
 
 
 
Wethouder: F.P. Eetgerink 
 
 
Wethouder: R.J.M. Waas  

 
 

Wethouder: M.F.M. Schoenaker 
 
 
Wethouder: J.H.W.T. Stunnenberg 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld d.d. dinsdag 11 januari 2022 
 
Secretaris:  D.C. van Eeten 
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Zaaknummer: 89058 

Onderwerp: Addendum bij Bestuursovereenkomst 2021 inzake de vestiging van de 

opvanglocatie Heumensoord 

Besluit: Het Addendum bij de Bestuursovereenkomst 2021 inzake de vestiging van de 

noodopvanglocatie Heumensoord vast te stellen. 

 

Zaaknummer: 102885 

Onderwerp: Plan van aanpak Plan-MER RES 2.0 

Besluit: 1.    In te stemmen met het Plan van Aanpak Plan-MER RES 2.0. 

2.    In te stemmen met de raadsmededeling Plan-MER RES 2.0. 

  

Zaaknummer: 88913 

Onderwerp: Rijksweg 216-218 Uitvoeringbesluiten II 

Besluit: 1.     Het verkavelingsplan en de bijbehorende woningprogrammering vast te 

stellen. 

2.     De begroting 2022 te wijzigen: 

a. Voor de te maken kosten in het kader van voorbereiding een 

    exploitatiebudget beschikbaar te stellen van € 23.000; 

b. Voor de verwachte huurinkomsten in 2022 van € 10.800; 

c. Het tekort van € 12.200 ten laste van het exploitatieresultaat 2022 te  

    brengen. 

3.     Vóórdat de gemeente de grond aan MHOme verhuurt, de in beeld 

gebrachte bodemverontreiniging te laten saneren op kosten van de 

gemeente. 

 

Zaaknummer: 98838 

Onderwerp: Uitvoeringsprogramma Landschapsontwikkelingsplan en biodiversiteitsplan 

2021-2022 

Besluit: 1.     Kennis te nemen van het uitgevoerde programma 

landschapsontwikkelingsplan 2021. 

2.     In te stemmen met het gewijzigde uitvoeringsprogramma 

landschapsontwikkelingsplan 2022. 

3.     Het gewijzigde uitvoeringsprogramma en biodiversiteitsplan ter 

kennisname door te geleiden naar de raad via bijgevoegde 

raadsmededeling. 

 

Zaaknummer: 103445 

Onderwerp: Intensivering controle gastouderopvang 

Besluit: Het bedrag van € 4.091, wat vanaf 2022 structureel aan de algemene uitkering 

van het gemeentefonds (gemeente Heumen) wordt toegevoegd voor de 

intensivering van het toezicht op de gastouderopvang, structureel voor dit doel 

in te zetten. 
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Zaaknummer: 30376 

Onderwerp: Verbetering binnenklimaat Sint Jorisschool 

Besluit: Er wordt voorgesteld om het bijgevoegde gewijzigd raadsvoorstel krediet 

verbetering binnenklimaat Sint Jorisschool voor te leggen aan de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 3 februari 2022. 

 

Zaaknummer: 104230 

Onderwerp: Onderwerpen Topic maart 2022 

Besluit: Een onderwerp te kiezen voor het katern in de Topic van maart 2022: 

kennismaking met burgemeester Minses. 

 

Zaaknummer: 103908 

Onderwerp: Begrotingsrichtlijnen Rijk van Nijmegen (BRN) 2023 

Besluit: 1.     In te stemmen met de Begrotingsrichtlijnen Regio Nijmegen (BRN) 2023. 

2.     De Raad hierover informeren met de bij dit advies gevoegde 

raadsmededeling. 

3.     De Adviesfunctie Gemeenschappelijke regelingen informeren over uw 

besluit. 

 

Zaaknummer: 103877 

Onderwerp: Inzet blokhuismiddelen jeugd 2021 en 2022 

Besluit: Een deel van de extra middelen van € 326.288 voor jeugd, genaamd de 

Blokhuismiddelen, in te zetten voor de in dit voorstel benoemde onderdelen in 

de periode 2021 en 2022 conform de verdeling: 

- Regionaal in te zetten € 58.703. 

- Lokaal in te zetten € 33.222. 

 

  

Zaaknummer: 66366 

Onderwerp: Akte van erfpacht voor kerkplein Heumen 

Besluit: 1.     De raad met een raadsvoorstel (bijlage 1) voor te stellen om geen 

bedenkingen te verklaren tegen de inhoudelijke hoofdlijnen van de 

pachtovereenkomst (bijlage 2), en zo uitvoering te geven aan de motie 

MV4 "Plein voor de kerk in Heumen, open voor iedereen!” d.d. 28-01-21. 

2.     Kennis te nemen dat de ontwikkelaar open staat voor de mogelijkheid van 

het plaatsen van elektrische laadpalen wanneer zich in de toekomst een 

verzoek voordoet vanuit de markt. 
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Zaaknummer: 86890 

Onderwerp: Actualisatie routekaart klimaatneutraal Heumen 2050 

Besluit: 1.   Kennis te nemen van de geactualiseerde routekaart klimaatneutraal 

Heumen 2050. 

2.   De raad voor te stellen de geactualiseerde routekaart vast te stellen 

conform bijgevoegd raadsvoorstel en daarbij expliciet in te stemmen met de 

geschetste opgave voor 2030 en voor 2050: 

-    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 233 TJ grootschalige opwek wordt ingevuld 

met grondgebonden zon, 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 routekaart over 2 jaar opnieuw te laten 

actualiseren. 

  

Zaaknummer: 45670 

Onderwerp: Update crisisbeheersing van het coronavirus 

Besluit: De update crisisbeheersing van het coronavirus is gewijzigd vastgesteld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


